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ചടട്ടം 130 പ്രകകാരമുള്ള ഉപകക്ഷേപട്ടം
കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില
ലയറിപറികകാനുള്ള നെനീകനത്തെ സട്ടംബനറിചറ്റ്
മുഖന്ത്യമനറി

(ശനീ.

പറിണറകായറി

വറിജയന്):

സര,

കസ്റ്റേററ്റ്

ബകാങറ്റ്

ഓഫറ്റ്

ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില ലയറിപറികകാനുള്ള നെനീകനത്തെ അതനീവ
ഉലകണ്ഠകയകാനടെയകാണറ്റ് കകരള നെറിയമസഭ വനീക്ഷേറിക്കുന്നതറ്റ്. 846-ലപരട്ടം ശകാഖകളട്ടം
എണകായറിരകത്തെകാളട്ടം കകകാടെറിരൂപ നെറികക്ഷേപവുമുള്ള എസറ്റ്.ബറി.ററി-യകാണറ്റ് കകരളത്തെറിനല
ഏറവുട്ടം

വലറിയ

സറിട്ടംഹഭകാഗവുട്ടം

ബകാങറ്റ്.

കകരള

എസറ്റ്.ബറി.ററി.

വറികസനെത്തെറില

സരകകാരറിനന്റെ

വഴറിയകാണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ററി.-യറിനല

സകാമ്പത്തെറിക

നെടെക്കുന്നതറ്റ്.
കകാരഷറിക

ഇടെപകാടെറില

നെമ്മുനടെ
വറികസനെ

നെകാടെറിനന്റെ
വകായ്പകള

നെറിരണകായകമകായ പങറ്റ് വഹറിക്കുന്നുമുണറ്റ്. അതറിലുപരറി 20-ാം നൂറകാണറിനന്റെ ആരട്ടംഭട്ടം
മുതല പ്രവരത്തെറിച്ചുവന്ന ഒരു ഡസകനെകാളട്ടം ബകാങ്കുകള കചരന്നറ്റ്
നകകാടുത്തെ

എസറ്റ്.ബറി.ററി.-കയകാടെറ്റ്

കകരളത്തെറിനുണറ്റ്.
ബകാങറ്റ്

പ്രകതന്ത്യക

1946-ല

രൂപട്ടം

നനവകകാരറികബനട്ടംതനന്ന

അങ്ങനനെ നെമ്മുനടെ നെകാടുമകായറി നനജവബനട്ടം പുലരത്തുന്ന ഒരു

ഇലകാതകാകുന്നതറ്റ്

സട്ടംസകാനെനത്തെ

നെറികക്ഷേപനത്തെയട്ടം

സകാമ്പത്തെറിക

വളരചനയയട്ടം പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുട്ടം.

മുതലമുടെകറിനെറ്റ് സകാപനെത്തെറിനന്റെ

പ്രകാകദേശറിക

അകകാദേമറിക

കവരുകളമകായറിട്ടുള്ള

ബനട്ടം

തലത്തെറിലതനന്ന
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അട്ടംഗനീകരറികനപടറിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്. ദേദൗരഭകാഗന്ത്യകരനമന്നുപറയനട, കകരളത്തെറികന്റെനതന്നറ്റ്
അവകകാശനപടെകാവുന്ന

ബകാങ്കുകള

ഒനന്നകാന്നകായറി

കകാലഘടമകാണറിതറ്റ്. ഈ പശകാത്തെലത്തെറില

ഇലകാതകായറിനകകാണറിരറിക്കുന്ന

എസറ്റ്.ബറി.ററി.-യനടെ തറികരകാധകാനെട്ടം

കകരളത്തെറിനെറ്റ് അപരറിഹകാരന്ത്യമകായ നെഷ്ടമകായറിരറിക്കുന്നു. പുതറിയ നചറുകറിടെ ബകാങ്കുകളകറ്റ്
അനുവകാദേട്ടം നെലകുന്ന നെയട്ടം സസനീകരറിച്ചുനകകാണറിക്കുകമ്പകാള തനന്ന എസറ്റ് .ബറി.ററി.-നയ
ഒരു വലറിയ ബകാങറില ലയറിപറികകാനുള്ള നെനീകട്ടം കകരളത്തെറിനന്റെ തകാലപരന്ത്യത്തെറിനെറ്റ്
വറിരുദ്ധമകാണറ്റ്. ഈ പശകാത്തെലത്തെറില കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ്
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില ലയറിപറികകാനുള്ള നെനീകത്തെറില നെറിന്നുട്ടം പറിനകാറണനമന്നറ്റ്
ററിസരവറ്റ് ബകാങറികനെകാടുട്ടം കകന്ദ്രസരകകാരറികനെകാടുട്ടം ഈ സഭ അഭന്ത്യരതറിക്കുന്ന കകാരന്ത്യട്ടം
ചരച

നചയ്യണനമന്ന

ഉപകക്ഷേപട്ടം

ഞകാന്

അവതരറിപറിക്കുന്നു.

സസയട്ടം

വറിശദേനീകൃതമകായതുനകകാണറ്റ് കൂടുതല വറിശദേനീകരറികകണതറില എന്നകാണറ്റ് കതകാന്നുന്നതറ്റ്.
ചരച
ശനീ. നക. എസറ്റ്. ശബരനീനെകാഥന്: സര, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ
കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില ലയറിപറികകാനുള്ള നെനീകനത്തെ സട്ടംബനറിചറ്റ് സഭ
ചരച

നചയ്ത

ഉപകക്ഷേപനത്തെ

ഞകാന്

പറിന്തുണയ്ക്കുകയകാണറ്റ്.

വറിഷയത്തെറികലകറ്റ്

കടെക്കുന്നതറിനുമുമ്പറ്റ് ചരറിത്രനത്തെക്കുററിചറ്റ് വറിഖന്ത്യകാതമകായ ബറിടനീഷറ്റ് യദ്ധ ചരറിത്രകകാരന്
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ശനീ. കജകാണ് നടെററിട്ടംഗ്ടെണ് പറഞ്ഞ കകാരന്ത്യട്ടം ഞകാന് സഭനയ ഓരമറിപറികകാട്ടം. ആദേന്ത്യട്ടം
ഇട്ടംഗനീഷറില പറയകാട്ടം. പറിന്നനീടെറ്റ് അതറിനന്റെ മലയകാളട്ടം കൂടെറി പറയകാട്ടം. ഇട്ടംഗനീഷറില
പറയന്നതറ്റ്, 'Delusion about a history is a serious matter or it can affect the
history that is about to be made.' മലയകാളത്തെറില പറയകയകാനണങറില
'ചരറിത്രനത്തെക്കുററിച്ചുള്ള നതറകായ അററിവുട്ടം അവജ്ഞയട്ടം ഏറവുട്ടം ആശങനപടുത്തുന്ന
ഒരു കകാരന്ത്യമകാണറ്റ്. കകാരണട്ടം നെറിങ്ങള അവജ്ഞകയകാനടെ ചരറിത്രട്ടം അററിയകാനത നചയ്യുന്ന
ഇന്നനത്തെ നതറകായ തനീരുമകാനെങ്ങള നെകാനള ചരറിത്രമകാകുകമ്പകാള അതറ്റ് നെകാടെറിനനെ
പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുട്ടം.' ഇന്നറ്റ് കകന്ദ്രസരകകാര ചരറിത്രനത്തെ വളനചകാടെറിക്കുന്ന ഒരു
നെറിലപകാടെകാണറ്റ്

എടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

പുതറിയ

നലന്സറിലൂനടെ

ഒരു

ഏകനീകൃത

സസഭകാവത്തെറിലൂനടെയകാണറ്റ് ചരറിത്രനത്തെ കകാണുന്നതറ്റ്. പണ്ടുകകാലനത്തെ ആളകള നചയ്ത
കകാരന്ത്യങ്ങനളകാനക തറിരസ്കരറിക്കുന്നതകാണറ്റ് പുതറിയ കകന്ദ്രസരകകാരറിനന്റെ നെറിലപകാടെറ്റ് .
അങ്ങനനെയള്ള ഒരു സരകകാരറിനനെ കകരളത്തെറിനന്റെ ചരറിത്രവുട്ടം ഇനന്ത്യയനടെ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
ചരറിത്രവുട്ടം പഠറിപറിക്കുക എന്നുള്ള കകാരന്ത്യട്ടം അതന്ത്യനകാകപക്ഷേറിതമകാണറ്റ്.
ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലയനടെ തുടെകട്ടം കലകത്തെയറില നെറിന്നുമകാണറ്റ്.

ഇനന്ത്യയറില

1806 ജൂണ് 2-നെറ്റ്

ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ബട്ടംഗകാള ആയറി മകാററിയ ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് കലകടയകാണറ്റ് ബട്ടംഗകാള
പ്രസറിഡന്സറിയറില

ആദേന്ത്യമകായറി

ആരട്ടംഭറിചതറ്റ്.

അതറിനുകശഷട്ടം

മററ്റ്
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പ്രസറിഡന്സറികളകായ കബകാട്ടംനബ പ്രസറിഡന്സറിയട്ടം മദകാസറ്റ് പ്രസറിഡന്സറിയട്ടം കൂടെറി
കചരത്തെകാണറ്റ് 1921-ല ബറിടനീഷറ്റ് സരകകാര ഇട്ടംപനീരറിയല ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ
രൂപനീകരറിചതറ്റ്.

ബറിടനീഷറ്റ്

സരകകാര

ഇട്ടംപനീരറിയല

ബകാങറ്റ്

രൂപനീകരറിക്കുന്ന

സമയത്തുതനന്ന കകരളത്തെറില ധനെകകാരന്ത്യ കമഖലയറില നചററിയ നചററിയ മകാറങ്ങള
നെടെന്നുനകകാണറിരറിക്കുകയകായറിരുന്നു. കകരളത്തെറില ആദേന്ത്യനത്തെ ഒരു പ്രധകാനെനപട ബകാങറ്റ്
ആരട്ടംഭറിചതറ്റ് തറിരുവറിതകാട്ടംകൂററിനന്റെ മണറില 1945-ലകാണറ്റ്. ഈ നെറിയമസഭ പണറ്റ്
സറിതറി നചയ്തറിരുന്ന, നെമ്മുനടെ എലകാ ഒകാഫനീസുകളമുള്ള ഹജൂര കകചരറിയറില,
ഇന്നനത്തെ നസക്രകടററിയററിലകാണറ്റ് അന്നനത്തെ തറിരുവറിതകാട്ടംകൂര മഹകാരകാജകാവുട്ടം ദേറിവകാന്
സറി.പറി.-യട്ടം ചുകകാന്പറിടെറിച്ചുനകകാണറ്റ് ടകാവന്കൂര ബകാങറ്റ് ലറിമറിറഡറ്റ് എന്ന സകാപനെട്ടം
ആരട്ടംഭറിചതറ്റ്. 1918-ല തുടെങ്ങറിയ കകാലഡറിയന് ബകാങറ്റ്, കകകാടയട്ടം ഓററിയന്റെറ്റ് ബകാങറ്റ്,
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നെന്യൂ ഇനന്ത്യ ലറിമറിറഡറ്റ്, ലകാററിന് കകാത്തെലറികറ്റ് ബകാങറ്റ്, നകകാചറിന് നെകായര
ബകാങറ്റ്,

ചമ്പക്കുളട്ടം

കകാത്തെലറികറ്റ്

ബകാങറ്റ്,

ബകാങറ്റ്

ഓഫറ്റ്

ആലുവ,

ഇന്കഡകാ

നമരകന്റെയറില ബകാങറ്റ്, വകാസുകദേവവറിലകാസട്ടം ബകാങറ്റ് തുടെങ്ങറി പല ബകാങ്കുകളട്ടം
കകരളത്തെറില സസകാതനന്ത്യട്ടംകറിട്ടുന്നതറിനുമുമ്പറ്റ്

പ്രവരത്തെറിക്കുന്നുണകായറിരുന്നു. ഒരു

പ്രധകാനെനപട മകാറട്ടം വന്നതറ്റ് 1955-ലകാണറ്റ്. സസകാതനന്ത്യത്തെറിനെറ്റ് കശഷട്ടം 1955-ല ഇനന്ത്യന്
പകാരലനമന്റെറില പണറിററ്റ് ജവഹരലകാല നനെഹ്റുവറിനന്റെ സരകകാര കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
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ഇനന്ത്യകാ ആകറിലൂനടെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ എന്നുള്ള പുതറിയ ഒരു പ്രസകാനെത്തെറിനെറ്റ്
രൂപട്ടം നകകാടുക്കുകയകായറിരുന്നു. അതറിനുകശഷട്ടം നെമള ശദ്ധറികകണ പ്രധകാനെനപട
ഒരു കകാരന്ത്യട്ടം ഈ ആകറ്റ് അനമന്ഡറ്റ് നചയ്യുന്നതറ്റ് 1959-ലകാണറ്റ്. 1959-ല കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ (സബ്സറിഡറിയററി ബകാങറ്റ്സറ്റ്) ആകറ്റ് എനന്നകാരു നെറിയമട്ടം പകാരലനമന്റെറ്റ്
പകാസകാകറി. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂറുട്ടം കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നനഹദകാബകാദട്ടം കസ്റ്റേററ്റ്
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നനമസൂറുട്ടം കപകാലുള്ള ബകാങ്കുകനളകാനക 1959-ലകാണറ്റ് വന്നതറ്റ്. ഇതറില
നെമള ശദ്ധറികകണ പ്രധകാനെനപട ഒരു വസ്തുതയണറ്റ്.
ജവഹരലകാല

നനെഹ്റുവറിനെറ്റ്

ഈ

അന്നനത്തെ പ്രധകാനെമനറി

ബകാങ്കുകനളനയകാക

അന്നറ്റ്

തനന്ന

ലയറിപറികകാമകായറിരുന്നു. പകക്ഷേ അന്നറ്റ് ലയറിപറികകാതറിരുന്നതറിനന്റെ പ്രധകാനെനപട
കകാരണട്ടം ഓകരകാ പ്രകദേശത്തെറിനന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള മനെസറിലകാകറി,

അവറിടെനത്തെ

കകാരഷറിക കമഖലയറിനല പകാവനപട ആളകളനടെ ആവശന്ത്യങ്ങള മനെസറിലകാകറി അതകാതറ്റ്
പ്രകദേശങ്ങളറിലത്തെനന്ന ആ ബകാങ്കുകള നെറിലനെറിലകണട്ടം എന്നുള്ള വലറിയ ചറിന
കകാരണമകാണറ്റ്

അന്നനത്തെ

കകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

സരകകാര

അങ്ങനനെനയകാരു

തനീരുമകാനെനമടുത്തെതറ്റ്. 1959-ല കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ (സബ്സറിഡറിയററി
ബകാങറ്റ്സറ്റ്) ആകറ്റ് പകാസകായകപകാള 8 സബ്സറിഡറിയററി ബകാങ്കുകളകാണറ്റ് നെറിലവറില
വന്നതറ്റ്. അതറിനുകശഷട്ടം ഏറവുമധറികട്ടം വറിപ്ലവകരമകായ തനീരുമകാനെങ്ങള ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
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കമഖലയറില

ഉണകായതറ്റ്

1969-ലകാണറ്റ്.

ഇനറിരകാഗകാനറിയനടെ

കദേശസകാലകരണ

എലകാവരക്കുമററിയകാട്ടം.

ഇന്നറ്റ്

കകന്ദ്ര

സട്ടംസകാരറിക്കുകമ്പകാള അതറിനനെ എതറിരത്തെ

നെമ്മുനടെ

പ്രറിയനപട

നെടെപടെറികനളക്കുററിചറ്റ്
സരകകാര

പ്രധകാനെമനറി
നെമുകറ്റ്

നമരജററിനനെക്കുററിചറ്റ്

ഒനരകാറ പകാരടറി മകാത്രകമയള. അതറ്റ്

ജനെസട്ടംഘമകായറിരുന്നു. അന്നനത്തെകകാലനത്തെക്കുററിചറ്റ് നെമള ഓരക്കുകയകാനണങറില
ഇനന്ത്യയറില 50 കകകാടെറി രൂപയനടെ നെറികക്ഷേപമുള്ള 14 ബകാങ്കുകനളയകാണറ്റ് ഇനറിരകാഗകാനറി
സരകകാര നെകാഷണനനലസറ്റ് നചയ്തതറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് വലറിയ ഗുണങ്ങള നെമ്മുനടെ
നെകാടെറിനുണകായറിട്ടുണറ്റ്. ഇന്നുട്ടം ഗുണങ്ങളണകാകുന്നുണറ്റ്. ആദേന്ത്യമകായറി നെമ്മുനടെ നെകാടറിനല
പ്രധകാനെനപട സലങ്ങളറില ബകാങ്കുകളനടെ ബകാഞ്ചുകള വന്നുതുടെങ്ങറി. ഗ്രകാമങ്ങളറില
സമ്പകാദേന്ത്യശനീലട്ടം വന്നുതുടെങ്ങറി. അതറികനെകാനടെകാപട്ടം അവഗണറികനപട കമഖലകളറില,
നചറുകറിടെകകാരക്കുട്ടം സസയട്ടംനതകാഴറിലറിനുനമകാനക ഫണറ്റ് വന്നുതുടെങ്ങറി. നെമുകററിയകാട്ടം
നെമ്മുനടെ നെകാടറില ഇന്നറ്റ് ഒരുപകക്ഷേ നഎ.ടെറി. വറിപ്ലവട്ടം വന്നതറിനുകശഷട്ടം ധകാരകാളട്ടംകപരകറ്റ്
കജകാലറി ലഭറിചതുകപകാനല ഒരുപകാടെറ്റ് കപരകറ്റ് നതകാഴറില ലഭറിച്ചുതുടെങ്ങറിയതറ്റ് , ഒരു തലമുറ
പഠറിചറ്റ് വളരന്നറ്റ് രക്ഷേനപടതറ്റ് ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖല ഇനറിരകാഗകാനറിയനടെ കകാലത്തെറ്റ്
നെകാഷണനനലസറ്റ് നചയ്തകപകാഴകാണറ്റ്. ഈ ചരറിത്രനമകാനക വറിസ്മരറിച്ചുനകകാണകാണറ്റ് ഇന്നറ്റ്
എന്.ഡറി.എ. സരകകാര എസറ്റ്.ബറി.ററി.-നയ എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യറില ലയറിപറിക്കുക
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എന്നുളള പ്രധകാനെനപട വറിഷയവുമകാനയത്തെറിയറിരറിക്കുന്നതറ്റ്. ഇതറ്റ് കനെകാക്കുകമ്പകാള നെമള
പഠറികകണ

പ്രധകാനെനപട

ഒരു

കകാരന്ത്യട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ററി.

എന്ന

ബകാങറ്റ്

ഇന്ഡറിനപന്ഡന്റെകായറിട്ടുള്ളതറിനന്റെ ഹറിസ്റ്റേററിനയക്കുററിചകാണറ്റ്. ഏറവുട്ടം നെല രനീതറിയറില
വരകറ്റ് നചയ്തറിരുന്ന ബകാങ്കുകളറില ഒന്നറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ററി.-യകാണറ്റ്. കകരള സരകകാരറിനെറ്റ്
ഒരു ശതമകാനെട്ടം

നഷയറുള്ള കകരളത്തെറിനന്റെ നനപതൃകമകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്

ടകാവന്കൂര. അതറിനന്റെ കലകാകഗകായറില പറയന്നതുകപകാനല Long Tradition of Trust
(നെനീണകകാലനത്തെ വറിശസകാസട്ടം). ഓകരകാ മലയകാളറിക്കുമുള്ള ബകാങകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര. അതറില ചറില കണക്കുകള ഞകാന് പറയകാട്ടം. 1976 മുതല 2016
വനര കനെകാക്കുകമ്പകാള നെറികക്ഷേപങ്ങള 155 കകകാടെറി രൂപയറില നെറിന്നറ്റ് ഒരു ലക്ഷേട്ടം കകകാടെറി
രൂപയകായറി കഴറിഞ്ഞ 40 വരഷട്ടം നകകാണറ്റ് മകാററിയറിട്ടുണറ്റ്. Priority Sector Lending
(മുന്ഗണനെകാ വകായ്പകള) 22 കകകാടെറിരൂപയറില നെറിന്നറ്റ് 27000 കകകാടെറിരൂപയകായറി
മകാററിയറിട്ടുണറ്റ്. നനെററ്റ് കപ്രകാഫറിററ്റ് അനലങറില അറകാദേകായട്ടം 21 ലക്ഷേത്തെറില നെറിന്നറ്റ് 338
കകകാടെറിരൂപയകായറി കഴറിഞ്ഞ 40 വരഷട്ടംനകകാണറ്റ് മകാററിയറിട്ടുണറ്റ്. ബകാഞ്ചുകളനടെ എണട്ടം
330-ല നെറിന്നറ്റ് 1777 ആയറി മകാററിയറിട്ടുണറ്റ്. അകതകാനടെകാപട്ടം നെമള മററ്റ് ഫറിനെകാന്ഷന്ത്യല
ഡകാറകാ കനെകാക്കുകയകാനണങറില എലകാ കണക്കുകളറിലുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-നയകകാള
എസറ്റ്.ബറി.ററി. മുന്നറിലകാണറ്റ്. ബകാങ്കുകളനടെ പ്രധകാനെനപട കണക്കുകള കനെകാക്കുന്നതറ്റ്
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എന്.പറി.എ.-യകാണറ്റ്, മലയകാള ഭകാഷയറില പറഞ്ഞകാല കറിടകാകടെട്ടം. എന്.പറി.എ.
ശതമകാനെത്തെറില ഏറവുട്ടം നെല രനീതറിയറില നെറിലക്കുന്നതറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
ടകാവന്കൂറകാണറ്റ്. 4.78 ശതമകാനെമകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ കഗ്രകാസറ്റ് എന്.പറി.എ.
എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-യറ്റ് അതറ്റ് 6.5 ആണറ്റ്. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് മമസൂര ആകുകമ്പകാള
അതറ്റ് 6.56 ആണറ്റ്. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് പകാടെന്ത്യകാല ആകുകമ്പകാള 7.8 ആണറ്റ്. നെല
രനീതറിയറില പ്രവരത്തെറിക്കുന്ന, നെല ഫറിനെകാന്ഷന്ത്യല നഹലത്തുള്ള, നെല ഭകാവറിയള്ള,
നെന്നകായറി വരകറ്റ് നചയ്യുന്ന ഒരു ബകാങറിനനെ എന്തുനകകാണകാണറ്റ് ഈ ലയനെട്ടം
വരുന്നുനവന്നുള്ളതകാണറ്റ്.

ഈ

ലയനെത്തെറിനുള്ള

പ്രധകാനെ

പ്രശ്നമകായറി

സരകകാര

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്നതറ്റ് രകാജന്ത്യകാനര തലത്തെറില മത്സരറികകാന് വന്കറിടെ ബകാങറ്റ് ആകുക
എന്ന ലക്ഷേന്ത്യകത്തെകാനടെയകാനണന്നകാണറ്റ്. ഒരു കകാരന്ത്യട്ടം ഞകാന് കചകാദേറികനട, നെമുനകലകാട്ടം
അററിയകാട്ടം, 2008-ല ആകഗകാള മകാനന്ത്യട്ടം ഉണകായകപകാള, ഫറിനെകാന്ഷന്ത്യല മക്രസറിസറ്റ്
ഉണകായകപകാള, sub-prime crisis ഉണകായകപകാള അകമരറികയറിനല പ്രധകാനെനപട
ബകാങ്കുകനളകാനക അന്നറ്റ് തകരന്നതകാണറ്റ്. നെമനളകാനക അററിയന്നതുകപകാലനത്തെ,
ലനീവകാന്

ബകദേഴറിനനെകപകാലനത്തെ

വലറിയ

ബകാങ്കുട്ടം

നജ.പറി.എട്ടം.സറി.

കപകാലുള്ള

ബകാങ്കുകനളകാനക തകരന്നടെറിഞ്ഞതറ്റ് നെമള കണതകാണറ്റ്. അന്നറ്റ് അതറിനനെക്കുററിച്ചുള്ള
ചരചകള യ.എസറ്റ്.-ല വന്നകപകാള പല പ്രധകാനെനപട ഇകകണകാമറിസ്റ്റുകളട്ടം അലന്

Uncorrected/Not for publication
9

ഗ്രനീന്സകാനെറിനനെകപകാലുള്ള

നഫഡറല

ററിസരവറിനന്റെ

പഴയ

നചയരമകാനുനമകാനക

പറഞ്ഞ കകാരന്ത്യട്ടം, ഇതറ്റ് വലറിയ ബകാങ്കുകളകായതുനകകാണകാണറ്റ് തകരന്നുനവനന്നകാരു
വകാഗസകാദേട്ടം ഉണകായറിരുന്നു. ഒബകാമകാ അഡറിനെറികസ്ട്രേഷനന്റെ സമയത്തെറ്റ് വലറിനയകാരു ചരച
സഭയറിനലകാനക നെടെന്നതകാണറ്റ്. Too big to fail എനന്നകാരു കണ്നസപ്ററ്റ് ഉണറ്റ്.
വലറിയ ബകാങ്കുകള നഫയറിലുവര ആകുകയകാനണങറില തനീരചയകായട്ടം അതറിനനെ
സട്ടംരക്ഷേറികണനമന്നുള്ള ഒരു നപകാതു നെയത്തെറികലയറ്റ് തനന്ന യ.എസറ്റ്. പകാരലനമന്റെറ്റ്
കപകായറി. അന്നറ്റ് ശനീ. അലന് ഗ്രനീന്സകാന് പറനഞ്ഞകാരു കകാരന്ത്യമുണറ്റ്, “If they are too
big to fail then they are too big. ബകാങ്കുകള വലുതകായറിനകകാണറ്റ് തകരന്നു
നകകാണറിരറിക്കുകയകാനണങറില അവ അത്ര വലുതകാകകണ ആവശന്ത്യമറിലകാനയന്നറ്റ് അലന്
ഗ്രനീന്സകാന് കപകാലുട്ടം പറഞ്ഞ ഒരു കകാരന്ത്യട്ടം. എടറ്റ് വരഷട്ടം മുമ്പറ്റ് നെടെന്നതകാണറ്റ്. ഇന്നറ്റ്
എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-ക്കുള്ള ഏറവുട്ടം വലറിയ ഗുണമകായറി പറയന്നതറ്റ്, ഒരുപനക്ഷേ ഇനതലകാട്ടം
നമരജറ്റ്

നചയ്തതറിനുകശഷട്ടം

പനണകായറിരട്ടം

കകകാടെറി

വനര

ഒരകാളകകകാ

ഒരു

സകാപനെത്തെറികനെകാ നകകാടുക്കുവകാന് കഴറിയട്ടം, അകതകാനടെകാപട്ടംതനന്ന കലകാക ബകാങറിങ്ങറില
52-ല

നെറിന്നുട്ടം

45-ാം

നപകാസറിഷനെറികലയറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-കറ്റ്

എത്തെകാന്

കഴറിയനമന്നകാണറ്റ്. പനക്ഷേ പ്രധകാനെമകായട്ടം മനെസറിലകാകകണതറ്റ് ഇനതകാനക നചയ്യകാനത
തനന്ന

കണ്കസകാരഷന്ത്യട്ടം

ബകാങറിങ്ങറികനെകാനടെകാനകതനന്ന

ഈ

പറയന്ന
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കകാരന്ത്യങ്ങളറികലയ്ക്കുട്ടം

ഒബ്ജകനീവുകളറികലയ്ക്കുട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-കറ്റ്

എത്തെകാന്

പറകാവുന്നകതയള. എസറ്റ്.ബറി.ഐ. ലയനെനത്തെക്കുററിചറ്റ് പറയകമ്പകാള ഇതറില ഏറവുട്ടം
കൂടുതല

ആശങനപടുന്നതറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിനല

നതകാഴറിലകാളറികളതനന്നയകാണറ്റ്.

നതകാഴറിലകാളറികളനടെ എണട്ടം കനെകാക്കുകയകാനണങറില, 14892 നതകാഴറിലകാളറികളകാണറ്റ്
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-ക്കുള്ളതറ്റ്. 75 ശതമകാനെട്ടം നതകാഴറിലകാളറികള കകരളത്തെറിലുട്ടം മറ്റുള്ളവര
പുറത്തുമകാണറ്റ് വരകറ്റ് നചയ്യുന്നതറ്റ്. അതറികനെകാനടെകാപട്ടം ഏകകദേശട്ടം ആയറിരകത്തെകാളട്ടം
ദേറിവസ

കവതനെകകാരുട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറില

വരകറ്റ്

നചയ്യുന്നുണറ്റ്.

ദേറിവസ

കവതനെകകാരറില പലരുട്ടം അഞ്ചുട്ടം ആറുട്ടം വരഷമകായറി വരകറ്റ് നചയ്യുന്നവരകാണറ്റ് . എലകാ
വരഷവുട്ടം നചററിയ രനീതറില കജകാലറി സറിരനപടുത്തുന്ന സട്ടംവറിധകാനെട്ടംകൂടെറി എസറ്റ് .ബറി.ടെറി.യറില

ഉനണന്നകാണറ്റ്

ഞകാന്

മനെസറിലകാക്കുന്നതറ്റ്.

ഇകപകാള

വരകാന്കപകാകുന്ന

പ്രധകാനെനപട പ്രശ്നട്ടം, നതകാഴറിലകാളറികളറില ഫ്രണറ്റ് എന്ഡറില നെറിലക്കുന്നവരകറ്റ് പ്രശ്നട്ടം
കകാണുകയറില.

പനക്ഷേ,

ഏനതകാരു

നമരജറുട്ടം

അകസറിസറിഷനുട്ടം

നെടെക്കുകമ്പകാള

എഫറിഷന്ത്യന്സറി കൂട്ടുന്നതറ്റ് ബകാകറ്റ് എന്ഡറ്റ് ഒന്നറിക്കുകമ്പകാഴകാണറ്റ്, ബകാകറ്റ് എന്ഡറ്റ്
ഇന്റെകഗ്രഷന്

നെടെക്കുകമ്പകാഴകാണറ്റ്.

ഒരു

ബകാങറിനന്റെ

ബകാഞറില

50

ശതമകാനെട്ടം

നതകാഴറിലകാളറികളട്ടം ബകാകറ്റ് എന്ഡറില വരകറ്റ് നചയ്യുന്നവരകാനണങറില മുകന്നകാടറ്റ്
കപകാകുകമ്പകാള

ഈ

നതകാഴറിലവസരങ്ങള

നെഷ്ടനപടുകമകാനയനന്നകാരു

ഭനീതറി

Uncorrected/Not for publication
11

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിനല

നതകാഴറിലകാളറികളക്കുണറ്റ്.

അകതകാനടെകാപട്ടം

പ്രധകാനെനപട

രണകാമനത്തെ പ്രശ്നട്ടം ഞകാന് കനെരനത്തെ പറഞ്ഞതുകപകാനല, 1970-കളറില ഏറവുട്ടം
കൂടുതല നതകാഴറില അവസരങ്ങള വന്നതറ്റ് ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലയറിലകാണറ്റ് . ഒരു ബകാങറില
പറി.ഒ.

ആയറി

കപകാകുന്നകതകാ

നക്ലെററികല

കജകാലറികകായറി

എസറ്റ് .ബറി.ടെറി.-യറില

കചരുന്നകതകാ ആണറ്റ് ഏറവുട്ടം വലറിയ കജകാലറിയകായറി എലകാവരുട്ടം കകാണുന്നനതന്നറ്റ്
നെമുകററിയകാട്ടം. അങ്ങനനെ പുതറിയ തസറികകള നെമ്മുനടെ നെകാടറില ക്രറികയററ്റ് നചയ്യകാന്
കഴറിയകയറില എനന്നകാരു വലറിയ ഭനീതറിയട്ടംകൂടെറിയണറ്റ്. അതറികനെകാനടെകാപട്ടം പ്രധകാനെനപട
ഒരു പ്രശ്നട്ടം കഴറിഞ്ഞ 50 വരഷമകായറി കകരളത്തെറിനന്റെ സസഭകാവട്ടം മനെസറിലകാകറി,
കകരളത്തെറിനന്റെ

ബറിസറിനെസറ്റ്

ആവശന്ത്യങ്ങള

മനെസറിലകാകറി

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

പ്രവരത്തെറിക്കുന്നുണറ്റ്. ഉദേകാഹരണമകായറി, കകരളത്തെറില 2015 ഡറിസട്ടംബററിനല കണകറ്റ്
കനെകാക്കുകമ്പകാള വനെറിതകാ വകായ്പ ഇനെത്തെറില എസറ്റ്.ബറി.ഐ. നകകാടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ് 5100
കകകാടെറി രൂപയകാണറ്റ്. പനക്ഷേ എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. വനെറിതകാ വകായ്പ നകകാടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ്
ഇതറിനന്റെ രണറിരടറിയകാണറ്റ്. 11000 കകകാടെറി രൂപകയകാടെറ്റ് അടുപറിചറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.
നകകാടുത്തെറിട്ടുണറ്റ്.

അതറികനെകാനടെകാപട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.

112

നെകാലറിരടറിയകായ

550

കകകാടെറി

എസറ്റ്.ടെറി.

രൂപയകാണറ്റ്

വകായ്പ

കനെകാക്കുകയകാനണങറില

നകകാടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

കകകാടെറി രൂപയകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

അതറിനന്റെ

നകകാടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.
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എസറ്റ്.സറി. രട്ടംഗത്തുള്ള വകായ്പകള കനെകാക്കുകയകാനണങറില 143 കകകാടെറി രൂപയകാണറ്റ്
എസറ്റ്.ബറി.ഐ. നകകാടുത്തെറിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഏകകദേശട്ടം 3291 കകകാടെറി രൂപയകാണറ്റ് എസറ്റ്.സറി.
വകായ്പ ഇനെത്തെറില എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നകകാടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.
വന്ത്യവസകായത്തെറിനുട്ടം

നചറുകറിടെ

അതുകപകാലതനന്ന സൂക

വന്ത്യവസകായത്തെറിനുനമകാനക

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യകാണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-നയകകാളട്ടം കൂടുതല കലകാണുകള നകകാടുക്കുന്നതറ്റ്. കകരളത്തെറിനന്റെ
സസഭകാവട്ടം മനെസറിലകാകറിയകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. കകരളത്തെറില പ്രവരത്തെറിചറിട്ടുള്ളതറ്റ്.
നെമുനകലകാട്ടം ഭനീതറിയള്ളതറ്റ് ഒരുപനക്ഷേ വലറിയ രനീതറിയറിലുള്ള മകാകക്രകാ പ്ലകാനെറിട്ടംഗറ്റ് ഒനക
വരുകമ്പകാള

കകരളത്തെറിനന്റെ

തകാലപരന്ത്യങ്ങള,

പകാവനപടവരുനടെ

കകാരന്ത്യങ്ങള

സട്ടംരക്ഷേറികകാനത ഒരു വലറിയ ബകാങകായറി മകാററി എന്റെരമപ്രസറ്റ് കലകാണുകകളകാ
കകകാരപകറററ്റ് കലകാണുകകളകാ മകാത്രട്ടം നകകാടുത്തുനകകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ഐ. മുകന്നകാടറ്റ്
കപകാകുകമകാ എനന്നകാരു സട്ടംശയമുണറ്റ്. കറിട്ടംഗറ്റ് ഫറിഷര ഡറികഫകാളടറിനന്റെ കകാരന്ത്യട്ടം
നെമുനകലകാമററിയകാട്ടം. ഏഴകായറിരട്ടം കകകാടെറി രൂപയനടെ ഡറികഫകാളടറ്റ് നെടെത്തെറിയകാണറ്റ് മുന്
രകാജന്ത്യസഭകാട്ടംഗമകായ ശനീ. വറിജയറ്റ് മലന്ത്യ ഇട്ടംഗണറികലകറ്റ് പറന്നുകപകായതറ്റ്. ആ കലകാണ്
ഇകപകാഴട്ടം കറിടകാകടെമകായറിത്തെനന്ന നെറിലക്കുകയകാണറ്റ്. ബഹുമകാനെനപട പ്രധകാനെമനറി
കപകായകപകാള അദേകാനെറിക്കുകവണറി ഒന്പതറിനെകായറിരട്ടം കകകാടെറി രൂപയനടെ കലകാണ്
എടുകകാനെകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-നയ കപ്രരറിപറിചതറ്റ്. പനക്ഷേ അതറിനുള്ള അനുമതറി
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കബകാരഡറില നെറിന്നുട്ടം ലഭറികകാത്തെതറ്റ് നകകാണ്ടുട്ടം അതറിനുള്ള ശകറി എസറ്റ് .ബറി.ഐ.-കറ്റ്
ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

റൂളസറ്റ്

നകകാണറ്റ്

ഇലകാത്തെതുനകകാണ്ടുമകാണറ്റ്

ആ

കലകാണ്

നകകാടുകകാതറിരുന്നതറ്റ്. ഒരുപനക്ഷേ മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകമ്പകാള ഇതുകപകാലനത്തെ ധകാരകാളട്ടം
കലകാണുകള നകകാടുത്തെറ്റ് വലറിയ രനീതറിയറിലുള്ള ഒരു നനെഗറനീവറ്റ് ഇട്ടംപകാകറ്റ് നെമ്മുനടെ
നെകാടറിനല സകാധകാരണകകാരനകകാനക ഉണകാകുനമന്ന ഒരു ഭയട്ടം നെമുനകലകാവരക്കുമുണറ്റ്.
ഞകാന് നെനീട്ടുന്നറില.

ഞകാന് ഒരു കപഴണല എകറ്റ്പനീരറിയന്സറ്റ് പറഞ്ഞു നെറിരത്തെകാട്ടം.

ഞകാന് ഒരു എട്ടം.എല.എ. ആകുന്നതറിനുമുമ്പറ്റ് ആകറഴറ്റ് വരഷകത്തെകാളട്ടം സകാമൂഹന്ത്യ
കസവനെ രട്ടംഗത്തെകാണറ്റ് വരകറ്റ് നചയ്തതറ്റ്. അന്നറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയനടെ ഏറവുട്ടം
ഉന്നതരകായറിട്ടുള്ള ഉകദേന്ത്യകാഗസരുനടെ കൂനടെ ഞകാന് വരകറ്റ് നചയ്തറിരുന്ന സകാപനെട്ടം ഒരു
എട്ടം.ഒ.യ. ഡകാഫറ്റ് നചയ്തറിട്ടുണകായറിരുന്നു. ആ സകാപനെട്ടം സകപകാരടറ്റ് നചയ്യുന്ന
എന്.ജറി.ഒ.കനളകാനക ഉനണങറില കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയനടെ പ്രകയകാരറിററി
നസകര

നലന്ഡറിട്ടംഗറില

നെറിന്നറ്റ്

അവരകറ്റ്,

ഫകാരമര

കകകാ-ഓപകററനീവുകനളകാ

സഹകരണ സട്ടംഘങ്ങനളകാ ഒനകയകാകനട, അവരനകലകാട്ടം നകകാളകാറററിലകാനത നെല
രനീതറിയറില കലകാണ് നകകാടുക്കുട്ടം എന്നുള്ള ഒരു എട്ടം.ഒ.യ. ആണറ്റ് മസന് നചയ്തതറ്റ്.
വലറിയ രനീതറിയറില പടെകനമകാനക നപകാടറിചറ്റ് മുട്ടംമബയറിനല പ്രധകാനെനപട എലകാ
പത്രങ്ങളറിലുട്ടം വകാരത്തെ വന്നറ്റ് മുട്ടംനബയറിനല തകാജറ്റ്മഹല കഹകാടലറില വചകാണറ്റ്
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എട്ടം.ഒ.യ. മസന് നചയ്തതറ്റ്.

ആ എട്ടം.ഒ.യ. മസന് നചയ്തതറിനന്റെ ശകറികയകാനടെ

ഞകാന് കഭകാപകാലറിനല ഒരു ബകാഞറില കപകായറി. ഞകാന് വരകറ്റ് നചയ്തുനകകാണറിരുന്ന ഒരു
എന്.ജറി.ഒ.-യനടെ നചററിനയകാരു ബകാഞറ്റ് കഭകാപകാലറിനന്റെ 50 കറികലകാമനീറററിനെറ്റ് അപ്പുറത്തെറ്റ്
പ്രവരത്തെറിക്കുന്നുണകായറിരുന്നു.

25 ലക്ഷേട്ടം രൂപയനടെ കലകാണറിനുകവണറി ആളകള

എനന്ന സമനീപറിചകപകാള അതറ്റ് നപനടന്നറ്റ് കറിട്ടുനമന്നറ്റ് ഞകാന് വറിശസസറിച്ചു.
മുട്ടംനബയറിനല

എടകാട്ടം

നെറിലയറിലുള്ള

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-യനടെ

പനക്ഷേ

ഡറി.ജറി.എട്ടം.

വറിചകാരറിചറിട്ടുകപകാലുട്ടം തകാഴനത്തെ ബകാഞറിലുള്ള മകാകനെജര അനെങ്ങറിയറില. കകാരണട്ടം,
അതറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ഐ. ആയതുനകകാണകാണറ്റ്.

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-യനടെ നഹഡകാഫനീസറ്റ്

മുട്ടംനബയറില

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-യനടെ

ആനണന്നറ്റ്

അററിയകാട്ടം.

മുട്ടംനബയറിനല

നഹഡകാഫനീസറില നെറിന്നുട്ടം എത്ര സസകാധനീനെട്ടം നചലുത്തെറിയകാലുട്ടം കലകാകല നഹഡറ്റ്
കസകാരകടഴറ്റ് തനീരുമകാനെറികണട്ടം.
വകായ്പകനളകാനക

കറിട്ടുന്നതറ്റ്

ഇന്നറ്റ് കകരളത്തെറില നെമുകറ്റ് നെല രനീതറിയറില
കലകാകല

നഹഡകാഫനീസറ്റ്

തറിരുവനെനപുരത്തെറ്റ്

ഉള്ളതുനകകാണകാണറ്റ്. കകരളത്തെറിനന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള മനെസറിലകാക്കുന്ന ഒരു ബകാങകായറി
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. പ്രവരത്തെറിക്കുന്നതുനകകാണകാണറ്റ് നെമുകറ്റ് അതുമകായറി മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാന്
കഴറിയന്നതറ്റ്. കകരളത്തെറിനല പ്രശ്നങ്ങനളകാനക മനെസറിലകാകകാനത മുട്ടംനബയറില നെറിന്നുട്ടം
തനീരുമകാനെങ്ങള വന്നകാല നെമ്മുനടെ പകാവനപടവരകറ്റ് കറികടണ പണട്ടം കറിട്ടുകമകാനയന്നുള്ള
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ഭയമുണറ്റ്. ഈ ഭയപകാകടെകാനടെ കകരളത്തെറിനല നപകാതു സമൂഹവുട്ടം കകരളത്തെറിനല
പ്രധകാനെനപട രകാഷനീയ കക്ഷേറികളനമലകാരുട്ടം ഒന്നുകചരന്നുനകകാണറ്റ് കകന്ദ്ര സരകകാരറിനനെ
ഈ നെനീകത്തെറില നെറിന്നറ്റ് പറിനറിരറിപറികണനമന്നറ്റ് പറഞ്ഞുനകകാണറ്റ് ഞകാന് എനന്റെ
വകാക്കുകള ഉപസട്ടംഹരറിക്കുന്നു.
ശനീ. എസറ്റ്. ശരമ: സര, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
ഇനന്ത്യയറില

ലയറിപറികകാനുള്ള

നെനീകത്തെറില

നെറിന്നറ്റ് പറിന്മകാറണനമന്നറ്റ് ററിസരവറ്റ്

ബകാങറികനെകാടുട്ടം കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറികനെകാടുട്ടം ഈ സഭ അഭന്ത്യരതറിക്കുന്ന, മുഖന്ത്യമനറി ശനീ.
പറിണറകായറി

വറിജയന്

അവതരറിപറിച

പ്രകമയനത്തെ

ഞകാന്

പൂരണമകായട്ടം

പറിന്തുണയ്ക്കുകയകാണറ്റ്. എനെറികറ്റ് മുമ്പറ്റ് സട്ടംസകാരറിച ബഹുമകാനെനപട നക. എസറ്റ്.
ശബരനീനെകാഥന് ഈ പ്രകമയനത്തെ പറിന്തുണച്ചുനകകാണറ്റ് പറഞ്ഞ കകാരന്ത്യങ്ങകളകാനടെലകാട്ടം
ഞകാന് പൂരണമകായട്ടം കയകാജറിക്കുകയകാണറ്റ്.

1945 നസപ്റട്ടംബര 12-നെറ്റ് തറിരുവറിതകാട്ടംകൂര

കമ്പനെറി നെറിയമപ്രകകാരട്ടം രജറിസ്റ്റേര നചയ്തതുട്ടം 1946 ജനുവരറി 17 മുതല പ്രവരത്തെനെട്ടം
ആരട്ടംഭറിക്കുകയട്ടം നചയ്ത നെമ്മുകടെനതന്നറ്റ് നെകാട്ടം കണകകാക്കുന്ന ബകാങകാണറ്റ് ടകാവന്കൂര
ബകാങറ്റ്. ഇവറിനടെ കനെരനത്തെ വറിശദേനീകരറിചതുകപകാനല 1959-ല കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഒകാഫറ്റ്
ടകാവന്കൂര എന്ന നെകാമകധയത്തെറില രൂപനീകരറിചറ്റ് പ്രവരത്തെനെട്ടം തുടെരന്നുവരറികയട്ടം നചയ്തു.
കനെരനത്തെ പരകാമരശറികനപട 1960-കളറില കകരളത്തെറിനന്റെ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലകളറില
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നെറിരവധറിയകായ പ്രതറിസനറികള വന്ത്യതന്ത്യസ രൂപങ്ങളറില വളരന്നുവന്നറിരുന്നു. ആ
പ്രതറിസനറി പരറിഹരറിച്ചുനകകാണ്ടുട്ടം ഒരു ധനെമകാകനെജറ്റ്നമന്റെറ്റ് സകാപനെട്ടം എന്നുള്ള നെറിലയറ്റ്
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറികലയറ്റ് ലയറിച ബകാങ്കുകളനടെ കകാരന്ത്യട്ടം ഇവറിനടെ പറയകയണകായറി.
നകകാചറിന് നെകായര ബകാങറ്റ്, പകാലകാ നസന്ടല ബകാങറ്റ്, ടകാവന്കൂര കഫകാരകവഡറ്റ് ബകാങറ്റ്,
കകകാടയട്ടം ഓററിയന്റെറ്റ് ബകാങറ്റ്, ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നെന്യൂ ഇനന്ത്യ, ലകാററിന് ക്രറിസന്ത്യന് ബകാങറ്റ്,
കകാത്തെലറികറ്റ് ബകാങറ്റ്, ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ആലുവ എന്നറിങ്ങനനെയള്ള നെറിരവധറി ബകാങ്കുകള
അന്നനത്തെ

ധനെപ്രതറിസനറിയനടെ

പശകാത്തെലത്തെറില

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-കയകാടെറ്റ്

ലയറിക്കുകയകാണറ്റ് നചയ്തതറ്റ്. ഇകത തുടെരന്നകാണറ്റ് കകരളട്ടം ആസകാനെമകായള്ള ഏക
നപകാതുകമഖലകാ

ബകാങറ്റ് എന്ന

രനീതറിയറില

കകരളത്തെറിനന്റെ

പ്രനീമറിയട്ടം

ബകാങകായറി

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. വളരുകയട്ടം നചയ്തതറ്റ്. 1960-കളറില 28 ശകാഖകളട്ടം 8.27 കകകാടെറി രൂപ
നെറികക്ഷേപവുട്ടം 4.10 കകകാടെറി രൂപ വകായ്പയട്ടം ഉണകായറിരുന്ന സകാനെത്തെറ്റ് ഇന്നറ്റ് 1,177
ശകാഖകളട്ടം 1,11,019 കകകാടെറി രൂപ നെറികക്ഷേപവുട്ടം 67,004 കകകാടെറി രൂപ വകായ്പയട്ടം ഈ
ബകാങറിനുണറ്റ്.

സട്ടംസകാനെനത്തെ

നമകാത്തെട്ടം

ബകാങറിടെപകാടെറില

അതകായതറ്റ്

കകരള

സട്ടംസകാനെത്തെറ്റ് പ്രവരത്തെറിക്കുന്ന 20 നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകളട്ടം 16 സസകകാരന്ത്യ
ബകാങ്കുകളട്ടം 3 സഹകരണ കമഖലകാ ബകാങ്കുകളട്ടം ഗ്രകാമനീണ ബകാങ്കുകളട്ടം ഉളനപനടെ
നെലകറിവരുന്ന

നമകാത്തെട്ടം

വകായ്പയനടെ

25

ശതമകാനെട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ
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സട്ടംഭകാവനെയകാനണന്നു
ആശയറിക്കുന്നുനവങറില

കകാണകാട്ടം.

നെകാലുകപര

അതറിനലകാന്നറ്റ്

ഇന്നറ്റ്

കകരളത്തെറില

ബകാങറിനനെ

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.നയയകാണറ്റ്.

അതകാണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ സവറികശഷമകായ പ്രകതന്ത്യകത. ആ അരതത്തെറില കനെകാകറിയകാല
കകരളത്തെറിനന്റെ മദേര ബകാങറ്റ് എന്നു വറികശഷറിപറികകാവുന്നതകാണറ്റ് എസറ്റ് .ബറി.ടെറി. അമ
കവരനപട്ടുകപകാകുകമ്പകാള

കുടുട്ടംബകാട്ടംഗങ്ങളക്കുള്ള

അവസയകാണറ്റ്

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

കമഖലയറിലുള്ളതറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നെഷ്ടമകാകുകമ്പകാള ഉയരന്നുവരുന്ന നപകാതുകബകാധട്ടം.
ഇതറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.നഎ-യമകായറി

പറഞ്ഞകാല

ലയറിക്കുന്നതറിനനെ

ധൃതരകാഷകാലറിട്ടംഗനെട്ടം

സട്ടംബനറിചറ്റ്

കപകാനലയകാണറ്റ്.

ഒരരതത്തെറില

ധൃതരകാഷകാലറിട്ടംഗനെത്തെറില

ഭനീമകസനെന് നപകാടെറിഞ്ഞറ്റ് ഇലകാതകായതുകപകാനല എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. എലകാ അരതത്തെറിലുട്ടം
ഇലകാതകാകുന്ന

സറിതറിയകാണറ്റ്

വളരന്നുവരുന്നതറ്റ്.

നപകാതുകമഖലകാ

ബകാങ്കുകളറിനല

സസകകാരന്ത്യ ഓഹരറി പങകാളറിത്തെട്ടം 49 ശതമകാനെമകാകറി ഉയരത്തുന്നതറ്റ് കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറ്റ്
നെയപരമകായറി അട്ടംഗനീകരറിക്കുന്നു. അതുകപകാനല നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകളനടെ തലപത്തെറ്റ്
സസകകാരന്ത്യ സകാപനെങ്ങളനടെ കമധകാവറികനള അവകരകാധറിക്കുന്നതുട്ടം കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറ്റ്
നെയപരമകായറി

പ്രഖന്ത്യകാപറിച്ചു

കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണറ്റ്.

കദേശനീയ

അടെറിസകാനെത്തെറിലുള്ള

ബകാങ്കുകളനടെ എണട്ടം 28-ല നെറിന്നുട്ടം 6 ആകറി ചുരുക്കുവകാനുള്ള പദ്ധതറിയകാണറ്റ് അവര
ഉകദ്ദേശറിക്കുന്നതറ്റ്. ശകമകായ നചറുത്തു നെറിലപ്പുപ്രസകാനെട്ടം രകാജന്ത്യത്തു വളരത്തെറിനകകാണ്ടു
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വന്നകാല

മകാത്രകമ

ഇതറിനനെ

കനെരറിടെകാനെകാകൂ.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ

കകരളത്തെറിനന്റെ

ബകാങകായറി നെറിലനെറിരത്തുന്നതറിനെറ്റ് വന് ജനെകനീയ സമരട്ടം ഉയരന്നുവകരണതകായറിട്ടുണറ്റ് .
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. എന്നകാല കകവലനമകാരു ബകാങല. അതറ്റ് കകരളത്തെറിനന്റെ ബകാങ്കുകളനടെ
മദേര

ബകാങകാണറ്റ്.

സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ

പഴകമുള്ളതകാണറ്റ്.

ചരറിത്രമകാകനട

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

കകരളത്തെറിനന്റെ

ചരറിത്രകത്തെകാളട്ടം

തനന്ന

സകാമൂഹറിക-സകാമ്പത്തെറിക

വളരചയമകായറി ബനനപട്ടു നെറിലക്കുന്നതകാണറ്റ്. അതകായതറ്റ് ചരറിത്രകത്തെകാളട്ടം വലറിപവുട്ടം
പ്രകാധകാനെന്ത്യവുമുള്ള ഒരു ജനെകനീയ ധനെകകാരന്ത്യ സകാപനെനത്തെ ഫലത്തെറില തകരക്കുക
എന്നതകാണറ്റ് കകന്ദ്ര നെറിലപകാടുനകകാണറ്റ് സട്ടംഭവറിക്കുന്നതറ്റ്.
അടെറിസകാനെ
ബഹുമകാനെനപട

വകായ്പകള
ശനീ.

നെലകുന്നതറിനന്റെ

നക.എസറ്റ്.

തകാരതമന്ത്യ

ശബരനീനെകാഥന്

പഠനെട്ടം

കണക്കുകള

ഇവറിനടെ
സഹറിതട്ടം

ഉദ്ധരറിചറിട്ടുള്ളതുനകകാണറ്റ് ഞകാനെതറ്റ് വനീണ്ടുട്ടം ആവരത്തെറിക്കുന്നറില. ഇവറിനടെ എന്തുനകകാണറ്റ്
ഇപ്രകകാരമുള്ള ഒരു നെടെപടെറി സസനീകരറിക്കുന്നു എന്നതറിനനെ സട്ടംബനറിചറ്റ് മലയകാളട്ടം
പ്രസറിദ്ധനീകരണത്തെറില
എനന്നനെറികറ്റ്
ബഹുമകാനെനപട

ഒരു

വകാരത്തെ

അററിഞ്ഞുകൂടെകാ.
പ്രധകാനെമനറി

കകാണുകയണകായറി.

വകായറിചറിട്ടുള്ള
ആകസ്ത്രേലറിയ

അതറ്റ്

ശരറിയകാകണകാ

എലകാവരക്കുമററിയകാട്ടം.
സനരശറിച

നെമ്മുനടെ

സനരഭത്തെറില

അകദ്ദേഹകത്തെകാനടെകാപട്ടം അദേകാനെറിയമുണകായറിരുന്നു. ആകസ്ത്രേലറിയന് ഗവണ്നമന്റുമകായറി
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അവറിടെനത്തെ കലകരറി നനമനെറിട്ടംഗുമകായറി ബനനപട കരകാററില ഒപ്പുവയ്കകണറി വന്നു.
പകക്ഷേ

അദേകാനെറിയനടെ

ബകാങറിനന്റെ

ബകാലന്സറ്റ്

ഷനീനറലകാട്ടം

കനെകാകറിയകപകാള

ആകസ്ത്രേലറിയന് ഗവണ്നമന്റെറ്റ് അതറ്റ് അട്ടംഗനീകരറിചറില. ഇതറ്റ് വകാരത്തെയകാണറ്റ്. ശരറികയകാ
നതകറകാ

എനന്നനെറികററിയറില.

പകക്ഷേ

പത്രത്തെറില

വന്നറിട്ടുള്ള,

മലയകാളട്ടം

പ്രസറിദ്ധനീകരണത്തെറിനലലകാട്ടം വന്നറിട്ടുള്ള ഒരു വകാരത്തെയകാണറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യനടെ
നചയരമകാന് അരുനതറി ഭടകാചകാരന്ത്യനയ ആകസ്ത്രേലറിയയറികലയറ്റ്

അന്നു രകാത്രറിതനന്ന

ക്ഷേണറിച്ചു. പറിനറ ദേറിവസട്ടം നചയരമകാന് അവറിനടെനയത്തെറി. എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-നല 8,000
കകകാടെറി രൂപയറ്റ് ഈ കകകാള നനമനെറിട്ടംഗറിനുകവണറിയറിട്ടുള്ള കരകാററില ഒപ്പു വയ്ക്കുകയട്ടം
നചയ്തു. അങ്ങനനെ കകകാള നനമനെറിട്ടംഗറിനുള്ള നനലസന്സറ്റ് അദേകാനെറികറ്റ് ലഭറിക്കുകയട്ടം
നചയ്തു. പറികറ ദേറിവസട്ടം ഇതറിനന്റെ പരറികശകാധനെ നെടെന്നകപകാള യഥകാരതത്തെറില 8,000
കകകാടെറി രൂപ വകായ്പ നകകാടുകകാനുള്ള കപകാസറിററി എസറ്റ് .ബറി.നഎ.കറില. 6,000 കകകാടെറി
രൂപകയയള. ഇതറിനനെ തുടെരന്നറ്റ് ഒരു കണ്കസകാരഷന്ത്യട്ടം രൂപനീകരറിചറ്റ് 8,000 കകകാടെറി
രൂപ നകകാടുക്കുന്നതറിനനെക്കുററിചറ്റ് ആകലകാചറിചകപകാള കബകാരഡറ്റ് ഓഫറ്റ് ഡയറകകഴറ്റ്
അതറിനനെ എതറിരത്തു. അതറിനനെത്തുടെരന്നറ്റ് ആ സട്ടംരട്ടംഭട്ടം ഇലകാതകായറിത്തെനീരുന്ന
സറിതറിവറികശഷട്ടം വന്ന സകാഹചരന്ത്യത്തെറിലകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ എസറ്റ്.ബറി.നഎ.യറികലയറ്റ് ലയറിചകാല 12,000 കകകാടെറി രൂപ വനര ഒറയടെറികറ്റ് ഒരകാളകറ്റ് വകായ്പ
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നകകാടുകകാന് കഴറിയന്ന ധനെകകാരന്ത്യ സകാപനെമകായറി മകാറകാന് കഴറിയനമന്നറ്റ് കണകകാകറി
ഈ നെറിലപകാടെറ്റ് സസനീകരറിചതറ്റ് എന്നു പറയന്നു. കകകാരപകററ്റുകളക്കുട്ടം ബഹുരകാഷ
കുത്തെകകളക്കുനമലകാട്ടം

പനകാടെകാനുള്ള

ആയധമകായറി

നെമ്മുനടെ

നപകാതുകമഖലകാ

സകാനെങ്ങനള മകാററിത്തെനീരക്കുകനയന്ന, ഈ പറഞ്ഞതറ്റ് ശരറിയകാനണങറില അകങ്ങയറട്ടം
ആപത്കരവുട്ടം

അസകാധകാരണവുട്ടം

കണകകാകകണതുമകായ

ഒരു

വളനരവളനര

സറിതറിവറികശഷമകാണറ്റ്.

ഗദൗരവകത്തെകാടുകൂടെറി
ഏനതങറിലുനമകാരു

വന്ത്യവസകായറിക്കുകവണറി ഒരു രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെ സട്ടംസ്കകാരനത്തെയട്ടം നനപതൃകനത്തെയട്ടം ഒരു
രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെ

കശഷ്ഠമകായ

ധനെസമ്പന്നതകയയട്ടം

പണയനപടുത്തുക

എന്ന

ആപത്കരമകായ സറിതറിവറികശഷട്ടം ഈ സമനീപനെത്തെറിനന്റെ പറിന്നറിലുനണന്നുള്ളതറ്റ്
സട്ടംബനറിചറ്റ് ഉലകണ്ഠനപടകാല, ഈ വകാരത്തെയനടെ അടെറിസകാനെത്തെറില ആ ഉത്കണ്ഠ
അസകാനെത്തെകാനണന്നു പറയകാന് കഴറിയകയറില.
ഇനന്ത്യയറിനല ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനല കപകാരകായ്മകള, വകായ്പയനടെ 70
ശതമകാനെട്ടം നനകകകാരന്ത്യട്ടം നചയ്യുന്നതറ്റ് കദേശസകാലകൃത ബകാങ്കുകളകാണറ്റ്. ഏകകദേശട്ടം 7.8
ലക്ഷേട്ടം കകകാടെറി രൂപയകാണറ്റ് കറിടകാകടെട്ടം. ഇതറ്റ് വറിജയറ്റ് മലന്ത്യ ഉളനപനടെയള്ള ഒരു
ഡസകനെകാളട്ടം കകകാരപകററ്റുകളനടെ കുടെറിശറികയകായറിടകാണറ്റ് കണകകാകനപടുന്നതറ്റ് . പുതറിയ
വറികദേശ നെറികക്ഷേപ ചടങ്ങളനുസരറിചറ്റ് ഇനന്ത്യയറിനല സസകകാരന്ത്യ ബകാങ്കുകളറിനല 100
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ശതമകാനെട്ടം ഓഹരറികളട്ടം വകാങ്ങുവകാന് വറികദേശ ബകാങ്കുകളകറ്റ് അനുമതറി നെലകറി
ഉത്തെരവറ്റ്

വന്നുകഴറിഞ്ഞു.

വറികദേശനെറികക്ഷേപട്ടം

ഇനന്ത്യയറിലുള്ള

നെടെത്തുന്നതറിനുളള

ബകാങ്കുകളറില

100

ശതമകാനെട്ടം

ഉത്തെരവറ്റ് വന്നുകഴറിഞ്ഞു. നെറിലവറില

നഷഡന്യൂളഡറ്റ് നകകാകമഴന്ത്യല ബകാങ്കുകളറില 74 ശതമകാനെട്ടം വറികദേശ നെറികക്ഷേപട്ടം
അനുവദേറിചറിട്ടുണറ്റ്. ഈ അവസയറില 49 ശതമകാനെട്ടം സസകകാരന്ത്യ പങകാളറിത്തെട്ടം
നപകാതുകമഖലയറില നെടെപകാകകാന് സരകകാര ഉകദ്ദേശറിക്കുന്നതകായറി വന്ത്യകമകാക്കുകയട്ടം
നചയ്തറിട്ടുണറ്റ്. ഫലത്തെറില ഭകാവറിയറില ഇനന്ത്യയനടെ സകാമ്പത്തെറിക ധനെകകാരന്ത്യ കമഖല
ബഹുരകാഷ കുത്തെകകളക്കുട്ടം കകകാരപകററ്റുകളക്കുട്ടം എററിഞ്ഞുനകകാടുകകാന് കപകാകുന്ന
നെയത്തെറിനന്റെ
ഇത്തെരനമകാരു

ചൂണ്ടുപലകയകായറി
സറിതറിവറികശഷട്ടം

കണകകാകറിയകാല
രകാജന്ത്യത്തു

ഒരറികലുട്ടം

വളരകാകനെകാ

നതറകാവുകയറില.
തനീരുമകാനെനമടുത്തു

നെടെപകാകകാകനെകാ അനുവദേറികകാത്തെ വറിധട്ടം രകാഷനീയ കഭദേനമകനെന്ത്യ മുഴവന് ജനെങ്ങളനടെയട്ടം
നചറുത്തുനെറിലപ്പു പ്രസകാനെട്ടം രകാജന്ത്യത്തു വളരന്നുവരണട്ടം. നെമളറികപകാള പ്രകമയട്ടം
പകാസകാക്കുട്ടം. കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ മുന്പറികലയറ്റ് ഇതറ്റ് നകകാടുക്കുന്നു. രകാജന്ത്യനത്തെ ഈ
നെറിയമസഭ അട്ടംഗനീകരറിക്കുന്ന പ്രകമയകത്തെകാനടെകാപട്ടം ഈ നെറിയമസഭയറ്റ് പുറത്തുട്ടം
ജനെങ്ങളനടെ വറിശകാലമകായ നചറുത്തു നെറിലപറ്റ് പ്രസകാനെട്ടം ഉയരന്നുവരണട്ടം. ഇതറ്റ്
നെഷ്ടനപട്ടു കഴറിഞ്ഞകാല ഈ സട്ടംസനെത്തെറിനന്റെ നനപതൃകനത്തെയകാണറ്റ് കടെന്നകാക്രമറിചറ്റ്
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നനകവശനപടുത്തെകാന് കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറ്റ് ശമറിക്കുന്നതറ്റ്. ഇവറിനടെ കനെരനത്തെ ശനീ. നക.
എസറ്റ്. ശബരനീനെകാഥന് പറഞ്ഞതുകപകാനല കകരളകാ ഗവണ്നമന്റെറിനെറ്റ് നഷയറുണറ്റ് .
കദേശനീയകാടെറിസകാനെത്തെറില

പ്രവരത്തെറിക്കുന്ന,

കകരളട്ടം

ആസകാനെമകായറിട്ടുള്ള,

നെമ്മുകടെതകായറിട്ടുള്ള നനപതൃകനമന്നറ്റ് നെകാട്ടം അവകകാശനപടുന്ന ഏക സകാപനെട്ടം ഇതകാണറ്റ് .
ഈ മദേര ബകാങറിനനെ തകരകകാനുള്ള ഏതറ്റ് നെനീകനത്തെയട്ടം നെമുകറ്റ് നചറുകകണതകായറി
വരുട്ടം. അതറിനെറ്റ് ഈ പ്രകമയത്തെറിലൂനടെ ഗവണ്നമന്റെറ്റ് മുന്നനക എടുക്കുകയകാണറ്റ് .
നെറിയമസഭ ഒറനകടകായറി പ്രകമയട്ടം പകാസകാകകാന് അനുവദേറിക്കുക. ആ പ്രകമയട്ടം
അനുവദേറിച്ചു നകകാടുക്കുകമ്പകാള തനന്ന ഒരു ഭകാഗത്തെറ്റ് നെറിയമസഭയട്ടം ഭരണസട്ടംവറിധകാനെവുട്ടം
ശകമകായ ആയധമകായറി, ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലയറില രകബനമുള്ള ഒരു ബകാങറ്റ് എന്നറ്റ്
കണകകാകകാന്

കഴറിയന്ന

നെമുകനുവദേറികകാന് പകാടെറില.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ

തകരകകാന്

ശമറിക്കുന്നതറ്റ്

തകരകകാനുള്ള നെനീകനത്തെ നെമുകറ്റ് എതറിരകണട്ടം.

അങ്ങനനെ നചറുക്കുകമ്പകാള വരകാന് കപകാകുന്ന സകാഹചരന്ത്യത്തെറിനല പശകാത്തെലട്ടംകൂടെറി
കണകറിനലടുത്തുനകകാണറ്റ്
ഉയരന്നുവരണട്ടം.

നെറിയമസഭയറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യട്ടം

പുറത്തുട്ടം

വന്

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യട്ടം

ജനെകനീയ

സമരങ്ങള

ലയറിച്ചു

കഴറിഞ്ഞകാല

ഓവരലകാപറിട്ടംഗറ്റ് വരുട്ടം. 75 ശതമകാനെകത്തെകാളട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ ശകാഖകള തനന്ന
നെറിരകത്തെണറി

വരുനമന്നകാണറ്റ്

കണകകാകനപടുന്നതറ്റ്.

അങ്ങനനെ

നെറിരകത്തെണറി
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വന്നുകഴറിഞ്ഞറിട്ടുനണങറില
സട്ടംസകാനെങ്ങളറികലയ്ക്കു

75

ശതമകാനെകത്തെകാളട്ടം

കപകാകകണറി

വരുട്ടം.

ആ

വരുന്ന

ജനീവനെകകാര

രൂപത്തെറില

മറ്റു

ജനീവനെകകാരകറ്റ്

പ്രയകാസങ്ങളണകാക്കുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങള നെമുകറ്റ് കകാകണണതകായറി വരുട്ടം.
ശനീ. നക. സറി. കജകാസഫറ്റ്: സര, കകാരന്ത്യവറിവര പടറിക പ്രകകാരട്ടം ഉചയ്ക്കുകശഷട്ടം
12.30 മുതല 1.30 വനര 2016-നല കകരള ധനെവറിനെറികയകാഗ [കവകാടറ്റ് ഓണ് അകദൗണറ്റ്
(2-ാം നെമ്പര)] ബറിലറിനന്റെ അവതരണവുട്ടം അനെനര ഘടങ്ങളമകാണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ്
അതറ്റ് കവവറ്റ് നചയ്യണട്ടം.
സമയട്ടം കവവറ്റ് നചയ്യുന്നതറ്റ് സട്ടംബനറിചറ്റ്
മറി. സനീകര: കകാരന്ത്യവറിവര പടറിക പ്രകകാരട്ടം ഉചയ്ക്കുകശഷട്ടം 12.30 മുതല 1.30 വനര
2016-നല കകരള ധനെവറിനെറികയകാഗ [കവകാടറ്റ് ഓണ് അകദൗണറ്റ് (2-ാം നെമ്പര)]
ബറിലറിനന്റെ അവതരണവുട്ടം അനെനര ഘടങ്ങളമകാണറ്റ്. പ്രകാകയകാഗറികതയനടെ ഭകാഗമകായറി
പ്രസ്തുത

നെറിയമനെറിരമകാണ

ബറിസറിനെസറ്റ്

ചടട്ടം

130

പ്രകകാരമുള്ള

ചരചയനടെ

പൂരത്തെനീകരണത്തെറിനു കശഷട്ടം പരറിഗണറിക്കുവകാന് സഭ തനീരുമകാനെറിക്കുന്നു.
ശനീ. എസറ്റ്. ശരമ, അകങ്ങയറ്റ് തുടെരകാട്ടം.
ശനീ. എസറ്റ്. ശരമ: സര, ഇത്തെരനമകാരു അസകാധകാരണമകായ സകാഹചരന്ത്യട്ടം
വളരന്നുവരുകമ്പകാള കകന്ദ്രത്തെറിനന്റെ ഭൂരറിപക്ഷേമുപകയകാഗറിചറ്റ് ഇകകാരന്ത്യങ്ങള കകന്ദ്ര
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ഗവണ്നമന്റെറ്റ് തനീരുമകാനെറികകാന് മുതറിരുന്നപക്ഷേട്ടം ശകമകായ ജനെകനീയ നചറുത്തുനെറിലപ്പു
പ്രസകാനെവുട്ടംകൂടെറി ജകാതറിമത രകാഷനീയ വന്ത്യതന്ത്യകാസങ്ങളകപ്പുറട്ടം നെമ്മുനടെ രകാജന്ത്യത്തെറ്റ്
വളരന്നുവരണട്ടം.

അതറിനുകൂടെറി

പ്രകചകാദേനെമകായറിത്തെനീരനട

ഈ

പ്രകമയട്ടം

ബഹുമകാനെനപട

മുഖന്ത്യമനറി

എന്നകാഗ്രഹറിച്ചുനകകാണറ്റ് പ്രകമയനത്തെ പറിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ശനീ.

എന്.

അവതരറിപറിച
നപകാതുവറികകാരട്ടം

ഷട്ടംസുദ്ദേനീന്

:

ഉപകക്ഷേപനത്തെ
ഇത്തെരട്ടം

സര,
ഞകാന്

ഇവറിനടെ

പറിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

സനരഭങ്ങളറിനലലകാട്ടം

കകരളത്തെറിനന്റെ

രകാഷനീയ

കക്ഷേറികഭദേമകനെന്ത്യ

പ്രകടെറിപറികകാന് നെമള തയ്യകാറകായറിട്ടുണറ്റ്. മുലനപരറിയകാര വറിഷയത്തെറിലുട്ടം

നചറുകറിടെ

കചവടെത്തെറിനല

ററികപകാടറ്റ്

കുത്തെകവലകരണത്തെറിനനെതറിനരയട്ടം

കസ്തുരറിരട്ടംഗന്

വന്നകപകാഴനമലകാട്ടം ഇതുകപകാലുള്ള കകാരന്ത്യങ്ങളറില നെമനളലകാട്ടം ഒന്നറിചറ്റ് കകരളത്തെറിനന്റെ
വറികകാരട്ടം രകാജന്ത്യകത്തെയട്ടം സമൂഹകത്തെയട്ടം കബകാധന്ത്യനപടുത്തെറിയറിട്ടുണറ്റ്.
അന്പതറ്റ്

ബകാങ്കുകളറില

ഒന്നകായറി

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-നയ

കലകാകനത്തെ

നകകാണ്ടുവരകാനെകാണറ്റ്

ലയനെനമന്ന മുദകാവകാകന്ത്യവുമകായറി കകന്ദ്ര സരകകാര മുകന്നകാടറ്റ് വന്നറിട്ടുള്ളതറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ്
നെമ്മുനടെ രകാജന്ത്യത്തെറിനെറ്റ് എനറ്റ് പ്രകയകാജനെമകാണുള്ളതറ്റ്? അങ്ങനനെനയകാരു പ്രകയകാജനെവുട്ടം
ഇവറിനടെ

വറിശദേനീകരറികനപടറിടറില.

കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ്

ലയനെട്ടംനകകാണറ്റ്

ഗുണകരമുണകാകകാട്ടം. പകക്ഷേ നെകാടറിനല പടറിണറിപകാവങ്ങളകറ്റ് സട്ടംസകാനെ ബകാങ്കുകനള
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ലയറിപറിക്കുന്നതുനകകാണറ്റ് പ്രകതന്ത്യകറിചറ്റ് പ്രകയകാജനെനമകാന്നുമറില. കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ
കകകാരപകറററ്റ്വലകരണനെയത്തെറിനന്റെ ഭകാഗമകായറിടറ്റ് മകാത്രനമ നെമുകറിതറിനനെ കകാണകാന്
സകാധറിക്കുകയള.

സതന്ത്യത്തെറില

ഇതറ്റ്

നെമ്മുനടെ

നഫഡററിലറിസത്തെറിനെറ്റ്

കപകാലുട്ടം

എതറിരകാണറ്റ്. ഇനന്ത്യന് ഭരണഘടെനെയനടെ സസഭകാവട്ടംതനന്ന അതറിശകമകായ നഫഡറല
സസകാഭകാവമുള്ള ഒരു ഏക രകാഷമകാണറ്റ് എന്നതകാണറ്റ്.

ഇവറിനടെ അഞറ്റ് അകസകാസറികയററ്റ്

ബകാങ്കുകനളയകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.നഎ-യറില ലയറിപറിക്കുന്നതറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി-നയകപകാനല
കവനറയട്ടം അഞറ്റ് ബകാങ്കുകളണറ്റ്. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ബറികകാനെനീര, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
നനമസൂര, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഒകാഫറ്റ് നനഹദകാബകാദേറ്റ്, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് പടെന്ത്യകാല, ഭകാരതനീയ
മഹറിളകാബകാങറ്റ്.

ഇനതലകാട്ടം

കകന്ദ്രത്തെറികലയറ്റ് ആവകാഹറിനചടുകകാനുള്ള ഒരു കമകാദേറി

നെയത്തെറിനന്റെകൂടെറി ഭകാഗമകാണറ്റ് ഇതറ്റ്.
തന്നറികലയറ്റ്

അതകാണകലകാ

എലകാട്ടം കകന്ദ്രത്തെറികലയറ്റ്, കകന്ദ്രട്ടം അവസകാനെട്ടം

കമകാദേറിയനടെ

ഒരു

നെയട്ടം.

ആ

നെയത്തെറിനന്റെ

ഭകാഗമകായറിട്ടുമകാത്രകമ നെമുകറ്റ് ഇദൗ ബകാങറ്റ് ലയനെകത്തെയട്ടം കകാണകാന് സകാധറിക.

ഏഴറ്റ്

പതറിറകാണറികലനറ കകാലമകായറി കകരളത്തെറിനെറ്റ് മഹത്തെകായ കസവനെട്ടം ന്ലകറിയറിട്ടുള്ളതുട്ടം
കകരളട്ടം ആസകാനെമകായറിട്ടുതുമകായ ഏക നപകാതുകമഖലകാ ബകാങകാണറ്റ്
ഞകാന്

സമയക്കുറവുനകകാണറ്റ്

ചുരുകറിപറയകയകാണറ്റ്.

എസറ്റ് .ബറി.ടെറി.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

തുടെകട്ടം

കുററിചറിട്ടുള്ള ഒരുപകാടെറ്റ് സട്ടംരട്ടംഭങ്ങള ഇതുവഴറി ഇലകാതകാകുട്ടം. മുന്ഗണനെകാവകായ്പകള
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നെലകുന്നതറില

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

മുന്പനറിയറിലകാണറ്റ്.

കകരളത്തെറിനല

ബറിസറിനെസറിനന്റെ നെകാലറില ഒരു ഭകാഗട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി-യകാണറ്റ്

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

നെറിരവ്വഹറിക്കുന്നതറ്റ്.

കൃഷറി, നചറുകറിടെ വന്ത്യവസകായട്ടം, വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസട്ടം എന്നറിവയറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നെലകുന്ന
വകായ്പകനളലകാട്ടം

ശകദ്ധയമകാണറ്റ്.

വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ

വകായ്പയനടെ

മുന്നറില

നെമ്മുനടെ

ബകാങ്കുകനളലകാട്ടം പുറട്ടംതറിരറിഞ്ഞറ്റ് നെറിലക്കുകമ്പകാള 1713 കകകാടെറി രൂപയകാണറ്റ് വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ
വകായ്പയകായറി എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നകകാടുക്കുന്നതറ്റ്.
നെഷ്ടമകാകുട്ടം.

ഇനതലകാട്ടം ലയനെകത്തെകാടുകൂടെറി നെമുകറ്റ്

വറിവറിധ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് ബറിസറിനെസറ്റ് മകാനെദേണമനുസരറിചറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

എസറ്റ്.ബറി.നഎ-കയകകാള പല കകാരന്ത്യത്തെറിലുട്ടം മുന്നറിലകാണറ്റ്. സകാധകാരണയകായറി പുഴ
സമുദത്തെറില നചന്നറ്റ് കചരകാറുണറ്റ്. സതന്ത്യത്തെറില ഇതറ്റ് രണറ്റ് സമുദങ്ങളകാണറ്റ്. ഇദൗ രണറ്റ്
സമുദങ്ങനളയട്ടം

കകകാരപകറററ്റ്

തകാലപരന്ത്യങ്ങളക്കുകവണറി

ലയറിപറികകാനെകാണറ്റ്

ശമറിക്കുന്നതറ്റ്. ഇന്നറ്റ് 1,00,473/-കകകാടെറി രൂപയനടെ നെറികക്ഷേപവുട്ടം അതുകപകാനലതനന്ന
67,004 കകകാടെറി രൂപയനടെ വകായ്പയട്ടം ബകാങറ്റ് നെലകറിയറിട്ടുണറ്റ്.
വകായ്പകാ - നെറികക്ഷേപ ആനുപകാതട്ടം 67 ശതമകാനെമകാണറ്റ്.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യനടെ

ഇനതകാരു നെല ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

പ്രവണതയകാണറ്റ് കകാണറിക്കുന്നതറ്റ്. ഗന്ത്യകാസറ്റ് സബ്സറിഡറി, നപന്ഷന് തുടെങ്ങറി സകല
കകാരന്ത്യങ്ങളട്ടം ബകാങറ്റ് അകദൗണ്ടുമകായറി ബനറിപറിക്കുന്ന ഈ കകാലത്തെറ്റ് ഇങ്ങനനെനയകാരു
ലയനെകത്തെകാടുകൂടെറി ഇനതലകാട്ടം നെമുകറ്റ് നെഷ്ടമകാകുട്ടം.

ബഹുമകാനെനപട എസറ്റ്.ശരമയട്ടം
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നക. എസറ്റ്. ശബരനീനെകാഥനുനമകാനക ചൂണറികകാണറിചതുകപകാനല

ധകാരകാളട്ടം ശകാഖകള

പൂടറികപകാകകാന്

ഇടെയകാകുന്ന

സകാധന്ത്യതയണറ്റ്.

അങ്ങനനെ

പൂടറികപകാകകാന്

ലയനെവുമകായറി എങ്ങനനെയകാണറ്റ് നപകാരുത്തെനപടുക?
വലകരറിക്കുകയകാണറ്റ്.

ഇദൗ

എലകാ രട്ടംഗങ്ങളറിലുട്ടം ബകാങറ്റ്

സകാധകാരണകകാരനന്റെ 300/- രുപയനടെ നപന്ഷന്കപകാലുട്ടം

ബകാങ്കുവഴറിയകാണറ്റ് നകകാടുക്കുന്നതറ്റ്. അകപകാഴകാണറ്റ് നെറിരവധറി ശകാഖകള ഇവറിനടെ പൂടകാന്
കപകാകുന്നതറ്റ്. ഇദൗ ലയനെനെനീകട്ടം നപകാതുതകാലപരന്ത്യത്തെറിനുട്ടം എതറിരകാണറ്റ്.

നമകാത്തെട്ടം

ബകാങ്കുകളറില ആകറകാ ഏകഴകാ ബകാങ്കുകളകാകറി ചുരുകകാനെകാണറ്റ് കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ
തനീരുമകാനെട്ടം.

ഇത്തെരട്ടം നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകള സകാധകാരണകകാരനന്റെ ജനീവല

പ്രശ്നങ്ങളറില ഇടെനപടെറില.
ഗുണമുള.

വന്കറിടെ കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ് മകാത്രനമ ഇതുനകകാണറ്റ്

നചറുകറിടെ ഇടെപകാടുകകാനര ഇതുവഴറി ഒഴറിവകാക്കുട്ടം. ബകാങറ്റ് ലയനെ നെയട്ടം

കദേശവറിരുദ്ധവുട്ടം

ജനെവറിരുദ്ധവുട്ടം

നതകാഴറിലകാളറിവറിരുദ്ധവുമകാനനണന്നറ്റ്

പറകയണറിയറിരറിക്കുന്നു. ഭനീമന് കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ് വമ്പന് വകായ്പകള നെലകകാനെകാണറ്റ്
ഇതുവഴറി ശമറിക്കുന്നതറ്റ്. ശനീ.എസറ്റ്. ശരമ പറഞ്ഞതുകപകാനല പനണകായറിരട്ടം കകകാടെറി
രൂപയനടെ വകായ്പ നെലകകാന്, അങ്ങനനെ നെലകറിയകാല അതറിനന്റെനയകാനക ഫലട്ടം നെമള
കകാണണട്ടം. ഇദൗ നെയട്ടം കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ് വകായ്പ നെലകുന്ന വറിജയറ്റ് മലന്ത്യ കമകാഡല
സൃഷ്ടറികകാന്

ഇടെയണറ്റ്.

സകാധകാരണകകാരനന്റെ

പണനമലകാട്ടംകൂടെറി

പററിച്ചു
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നകകാണ്ടുകപകായതറ്റ് നെമള കണതകാണറ്റ്.

കറിടകാകടെത്തെറിനന്റെ അനെനരഫലട്ടം അതറ്റ്

ഇനന്ത്യയറില മകാത്രമല, അകമരറികയറിനല നമഗകാ ബകാങകായ കലമകാന്സറ്റ് ബകദേഴറിനന്റെ
തകരചകറിടെയകാകറിയ സട്ടംഭവവുട്ടം നെമ്മുനടെ മുന്നറിലുണറ്റ്. അകപകാള സകാധകാരണകകാരകായ
പടറിണറിപകാവങ്ങളനടെ പണട്ടം മുഴവന് ഇവരുനടെ മുമ്പറില നകകാണ്ടുനചന്നറ്റ് വയ്ക്കുന്നതറ്റ്
നെലതറിനെല.

മുന്

അനുഭവങ്ങള

നെനമ

ഓരമറിപറിക്കുന്നതറ്റ്

ലയനെട്ടം

നെഷ്ടകചവടെമകാനണന്നകാണറ്റ്. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് സദൗരകാഷ 2008-ലുട്ടം കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ഇന്കഡകാര 2010-ലുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യറില ലയറിച്ചു.

പകക്ഷേ അന്പതു

ശതമകാനെട്ടം ഇടെപകാടുകകാര എസറ്റ്.ബറി.നഎ-യറില കചരകാനത മററ്റ് ബകാങ്കുകളറികലയറ്റ് കപകായറി.
അതുനകകാണറ്റ് അത്തെരട്ടം ആളകനള ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് രട്ടംഗത്തുനെറിന്നുട്ടം നെമ്മുനടെ ഗവണ്നമന്റെറ്റ്
പുറകകകാടറ്റ് നകകാണ്ടുകപകാകുന്ന സറിതറിയണകായറി.

ആകഗകാള മത്സരക്ഷേമതയറ്റ് കവണറി

ശകാഖകള അടെച്ചുപൂടറി, നതകാഴറിലകാളറികനള പുറട്ടംതള്ളറി, സകാധകാരണകകാരക്കുള്ള നചറുകറിടെ
വകായ്പകളകപകാലുട്ടം നെഷ്ടനപടുത്തുന്നതറിനെറ്റ് ഇടെയകാക്കുട്ടം.

അതുനകകാണറ്റ് നെമുകകാവശന്ത്യട്ടം

കൂടുതല ബകാങ്കുകളട്ടം കസവനെത്തെറിനന്റെ വന്ത്യകാപനെവുമകാണറ്റ് .

കൂടുതല ജനെങ്ങളറികലയറ്റ്

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കസവനെനമത്തെറികകാന് ഇത്തെരട്ടം ബകാങ്കുകള ഉണകാകണട്ടം.

ഇവറിനടെ

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ ശകാകനീകരറിചറ്റ് നെറിലനെറിരത്തെകാനുള്ള ഒരു ശകമകായ പ്രകമയമകാണറ്റ്
കകരളത്തെറിനന്റെ,

മലയകാളറികളനടെ

ഏക

സസരമകായറി

നെമുകറ്റ്

ഇദൗ

കകാരന്ത്യത്തെറില
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മുകന്നകാട്ടുവയകാനുള്ളതറ്റ്.
സഹകരണകമഖല

മനറകാരു
വളനര

സട്ടംഗതറികൂടെറിയള്ളതറ്റ്,

ശകമകാണറ്റ്.

നെമ്മുനടെ

കകരളത്തെറില

സഹകരണകമഖലകയകാടുട്ടം

ആര.ബറി.നഎ. ചറിറമ നെയമകാണറ്റ് അനുവരത്തെറിച്ചുവരുന്നതറ്റ്. ഇദൗ സമയത്തെറ്റ് നെമ്മുനടെ
ജറിലകാ സഹകരണ ബകാങറിനനെ സട്ടംസകാനെ സഹകരണബകാങറില ലയറിപറികകാന്
കപകാകുകയകാണറ്റ്. അതറിനനെതറിനര

നെമള ഒരുമറിചറ്റ് പ്രകമയട്ടം പകാസകാകറി.

ആ

കകാരന്ത്യത്തെറില കൂടുതല ചരചകള ഉണകാകകണതകായറിട്ടുണറ്റ്. ജറിലകാ ബകാങ്കുകനള മുഴവന്
സട്ടംസകാനെ ബകാങ്കുകളറില ലയറിപറിക്കുന്ന നെടെപടെറിനയ സട്ടംബനറിചറ്റ്
ഗവണ്നമന്റുമകായറി

പല

തവണ

ആകലകാചറികകണതുണറ്റ്.

സട്ടംസകാനെ

അതറിനെകാല

ഇദൗ

ഉപകക്ഷേപനത്തെ, പകാരടറിനെറിലപകാടെറികനെകാടുട്ടം എലകാ അരതത്തെറിലുട്ടം പറിന്തുണച്ചുനകകാണറ്റ്,
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. എസറ്റ്.ബറി.നഎ-യറില ലയറിപറികകാനുള്ള നെനീകനത്തെ നൂററ്റ് ശതമകാനെട്ടം
എതറിരത്തുനകകാണ്ടുള്ള എനന്റെ അഭറിപ്രകായട്ടം കരഖനപടുത്തുകയകാണറ്റ്.
ശനീ. മുലകര രതകാകരന് : സര, ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി അവതരറിപറിച
പ്രകമയനത്തെ ഞകാന് പറിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

എനെറികറ്റ് മുമ്പറ്റ് സട്ടംസകാരറിച എലകാവരുട്ടം

മുകന്നകാട്ടുവച ആശയങ്ങകളകാടെറ്റ് ഞകാന് അനുകൂലറിക്കുകയകാണറ്റ്.

നെമ്മുനടെ ബകാങ്കുകനള

ലയറിപറികകാന് തനീരുമകാനെറിചതറിനെറ്റ് പറിന്നറില ഒരു ആകഗകാളവലകരണ രകാഷനീയ
അജണയണറ്റ്.

നെമ്മുനടെ നെകാടറില നെടെപകാകറിത്തുടെങ്ങറിയ ഇദൗ ആകഗകാളവലകരണ
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രകാഷനീയത്തെറിനന്റെ സസകാഭകാവറികമകായറി വന്നുകചരകാവുന്ന ദരനങ്ങളറില ഒന്നകാണറിതറ്റ് .
അതുമകായറി

ബനനപടറ്റ്

ഇനന്ത്യയറിനല

കകാരഷറിക

ഒരുപകാടെറ്റ്
കമഖലയനടെ

ദരനങ്ങള
ദരനവുട്ടം

പകാപരനീവലകരണത്തെറിനന്റെ

വഴറിയറികലയറ്റ്

മനുഷന്ത്യരുനമകാനക

കപകാകകണറി

നതകാഴറിലസറിരത

നെടെന്നറ്റ്

ഇലകാതകായതുട്ടം

ഇനന്ത്യയറില

സട്ടംഭവറിചറിട്ടുണറ്റ് .

സകാമ്പത്തെറിക
നതകാഴറിലകാളറിയട്ടം

വന്നതുട്ടം

സകാട്ടംസ്കകാരറിക

കമഖലയറില
സകാധകാരണ

നതകാഴറിലകാളറികളകറ്റ്
അധറിനെറികവശട്ടം

അസഹറിഷ്ണുതയനടെ കമഖലയറികലയ്ക്കുട്ടം കലകാപത്തെത്തെറികലയ്ക്കുട്ടം കപകായതുട്ടം

ഒരുതരട്ടം
ജനെങ്ങള

സകാമുദേകായറികമകായറി വറിഘടെറിചറ്റ് കപകായതുനമകാനക അതറില ചറില ദരനങ്ങളകായറിരുന്നു.
പണമറിടെപകാടെറ്റ് കമഖലയറില കകകാരപകററ്റുകള, കലകാക സകാഹചരന്ത്യത്തെറിനല വമ്പന്മകാര
നനകവയ്ക്കുന്നതറ്റ്

ഇദൗ

ലയനെത്തെറിലൂനടെ

നെമള

കകാണുകയകാണറ്റ് .

നെമുകറ്റ്

ഇതറിനനെനയലകാട്ടം പ്രതറികരകാധറിചറ്റ് മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്ന ഒരു ഭരണ സട്ടംവറിധകാനെട്ടം കവണട്ടം.
അതറില ജനെങ്ങളനടെ ജനീവറിതവുമകായറി ബനനപട പരമമകായ നഎകന്ത്യട്ടം കവണട്ടം. ലയനെട്ടം
എന്ന വകാകറികനെകകാള പ്രധകാനെട്ടം ഒന്നറ്റ് ഒന്നറിനനെ വറിഴങ്ങുകയട്ടം ഒന്നറിനന്റെ മരണട്ടം
സട്ടംഭവറിക്കുകയട്ടം

ഒന്നറ്റ്

ചനീരത്തെറ്റ്

കകകാരപകററ്റുകളനടെ

കൂടകാകുന്ന

ഒരു

സട്ടംവറിധകാനെമകായറിമകാറുകയട്ടം നചയ്യുകയകാണറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. മരറിക്കുകമ്പകാള സതന്ത്യത്തെറില
മലയകാളറികളനടെ

അനസട്ടം

മലയകാളറികളനടെ

പക്ഷേത്തുനെറിലക്കുന്നതുമകായ

ഒരു
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സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനന്റെകൂടെറി അവസകാനെട്ടം കകാണുകയകാണറ്റ്. ഇതറിനനെ നചറുക്കുന്നതറിനെകായറി
കകരളനീയരകറ്റ് ഒരു നപകാതുമനെസകാണുള്ളതറ്റ്.

കകരളത്തെറിനന്റെ മകാത്രമല, നനമസൂര

ബകാങകാകനട പടെന്ത്യകാല ബകാങകാകനട നനഹദകാബകാദേറ്റ് ബകാങകാകനട ജയ്പൂര ബകാങകാകനട ഇദൗ
ബകാങ്കുകള എലകാട്ടം അവറിനടെ നെറിലക്കുന്ന പ്രകാകദേശറിക അനസറിനന്റെയട്ടം പ്രകാകദേശറിക
പണമറിടെപകാടെറ്റ് സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനന്റെയട്ടം അതറിനന്റെ പക്ഷേപകാതത്തെറിനന്റെയനമകാനക ആനക
പ്രശ്നമകാണറ്റ്.

ഇനതലകാട്ടംകൂടെറിയകാണറ്റ് ഇദൗ ലയനെത്തെറിലൂനടെ തകരന്നുകപകാകുന്നതറ്റ്.

അതുനകകാണറ്റ് ഇതറിനനെ കക്ഷേറിരകാഷനീയത്തെറിനെതനീതമകായറി കചകാദേന്ത്യട്ടംനചയ്യകാന് നെമുകറ്റ്
സകാധറികണട്ടം. അതറ്റ് നെമ്മുനടെ അനസറ്റ് നെറിലനെറിരത്തെകാനുളള ഒരു ജനെപക്ഷേനെറിലപകാടെറ്റ്
മകാത്രമല. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-കറ്റ് സസകാഭകാവറികമകായട്ടം കകരളകത്തെകാടെറ്റ് പക്ഷേപകാതതസവുട്ടം
ജനെങ്ങകളകാടെറ്റ് ഉത്തെരവകാദേറിത്തെവുമുണറ്റ്. ആ ഉത്തെരവകാദേറിതസട്ടം എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-കലയറ്റ്
ലയറിക്കുകമ്പകാള നെഷ്ടനപടുകയകാണറ്റ് നചയ്യുന്നതറ്റ്.

നെഷ്ടനപടുകമ്പകാള സട്ടംഭവറിക്കുന്നതറ്റ്

സസകാഭകാവറികമകായ പണപക്ഷേ നെറിലപകാടുകളനടെ മരണട്ടം മകാത്രമല

മലയകാളറി

അനസറിനന്റെ കചകാരച കൂടെറിയകാണറ്റ്. സതന്ത്യത്തെറില ബകാങറ്റ് എന്നറ്റ് പറയന്നതറിനന്റെ
കണ്നസപ്ററ്റ് എനകാണറ്റ്? അതകായതറ്റ്

ചറിലരുനടെ കയ്യറില ആവശന്ത്യത്തെറിലധറികട്ടം

പണമുണറ്റ്. ഒരുപകാടെറ്റ് കപരുനടെ കയ്യറില ആവശന്ത്യത്തെറിനെറ്റ് പണമറില. ആവശന്ത്യത്തെറിലധറികട്ടം
പണമുളളവരുനടെ

കയ്യറിലനെറിന്നറ്റ്

പണത്തെറിനെറ്റ്

ആവശന്ത്യമുളളവരറികലയറ്റ്
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പണനമത്തെറികകാനുളള അനസകാരന്ന ഒരു സട്ടംവറിധകാനെമകാണറ്റ് ബകാങറ്റ്.
ഓപകറഷന് കുകബര, വടറിപലറിശകകാരന്, കുത്തെറിനെറ്റ് പറിടുത്തെകകാരന്
ഭനീഷണറിനകകാണറ്റ് ആത്മഹതന്ത്യനചയ്യുന്ന സട്ടംവറിധകാനെത്തെറികലയറ്റ്
മകാനുഷറിക

സട്ടംവറിധകാനെനത്തെ

വന്നകപകാഴകാണറ്റ്.......

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

ഇവറിനടെ

എന്നറിവരുനടെ

എത്തെറികചരന്ന ഒരു

മററികടെകകാന്കവണറിയളള

സട്ടംവറിധകാനെങ്ങള

സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനന്റെതനന്ന

ആധുനെറികകകാല

പണമറിടെപകാടെറ്റ് സട്ടംവറിധകാനെട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ഉളനപനടെ അത്ര ജനെപക്ഷേമകായറിരുന്നറില.
ആ

ജനെപക്ഷേമകാകകാത്തെ

സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനന്റെ

സട്ടംവറിധകാനെനത്തെ

കൂടുതല

ആകലകാചനെകളകവണ

സമയത്തെറ്റ്

ജനെപക്ഷേമകാകകാനുളള
അതറിനനെ

ഒട്ടുട്ടം

ജനെപക്ഷേമലകാത്തെ ഒരു കുത്തെകപക്ഷേ സട്ടംവറിധകാനെത്തെറികലയറ്റ് നകകാണ്ടുകപകാകുന്നതറ്റ്
തനീരചയകായട്ടം

എതറിരകനപകടെണതറ്റ്

മകാത്രമല

എതറിരത്തെറ്റ്

കതകാലറികനപകടെണതുമകാണറ്റ്. നെമുകറ്റ് പണയട്ടം വയകാന് അധറിക സകാധനെങ്ങനളകാന്നുമറില.
10 വറിരലുകളറിലുട്ടം കമകാതറിരമറിടുന്ന ഒരു മുഖന്ത്യമനറി പണറ്റ് ബനീഹകാററിലുണകായറിരുന്നു.
ഗകാനറിനനമതകാനെവുട്ടം പകാട്നെ നറയറിലകവ കസ്റ്റേഷനുട്ടം ഒരു ബകാങറില പണയട്ടംവചറ്റ്
അകദ്ദേഹട്ടം പണനമടുത്തെ കകാരന്ത്യട്ടം ഇനന്ത്യയറില വലറിയ വകാരത്തെയകായറിരുന്നു. ഗകാനറി
നനമതകാനെകമകാ

തറിരുവനെനപുരട്ടം

നറയറിലകവ

പണയട്ടംവയകാനെറിലകാത്തെവരകാണറ്റ് പകാവനപട മനുഷന്ത്യര.

കസ്റ്റേഷകനെകാ

ഒന്നുട്ടം

അത്തെരകകാരകറ്റ് ഇത്തെരട്ടം
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വലറിയ

ബകാങ്കുകള

അവസരട്ടംകപകാലുട്ടം
സഹകരണ

ഉണകാകുകമ്പകാള
നെഷ്ടമകാകുട്ടം.

അവസകാനെട്ടം

കമഖല

മകാത്രമകാകുട്ടം.

പടെവുകള

അവരകറ്റ്
ഇദൗ

കകാണകാനുളള

ആശയട്ടം

വലറിയ

സരവ്വനീസറ്റ്

ബകാങ്കുകള

വമ്പന്

കുത്തെകകകളകാടെറ്റ് കൂട്ടുകചരന്നറ്റ് നെറിലക്കുകയട്ടം അവരകറ്റ് കകകാടെകാനുകകകാടെറി

രൂപ

നകകാടുക്കുകയട്ടം

ബകാങറ്റ്

ബകാങറിനന്റെ

അതറ്റ് അവസകാനെട്ടം എഴതറിത്തെളളകയട്ടം പകാവനപടവനന്റെ ജനീവറിതട്ടം

ആത്മഹതന്ത്യയറികലയറ്റ് പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയട്ടം നചയ്യുന്ന ഒരു സട്ടംവറിധകാനെത്തെറികലയറ്റ് ഇനന്ത്യന്
പണമറിടെപകാടെറ്റ്

സട്ടംവറിധകാനെട്ടം

എത്തെറികചരകാന്

കപകാവുകയകാണറ്റ്.

അത്തെരനമകാരു

എത്തെറികചരലറിനെറ്റ് ആധുനെറികകകാല സകാട്ടംസകാരറിക രൂപനീകരണത്തെറിനുട്ടം സകാമ്പത്തെറിക
രൂപനീകരണത്തെറിനുട്ടം

സകാമൂഹറിക

പരറിവരത്തെനെത്തെറിനുട്ടം

നെകവകാതകാനെത്തെറിനുട്ടം

വറികധയമകായ കകരളട്ടം അതറിനെറ്റ് ഒത്തുകചരകാന് പകാടെറിനലന്നറ്റ് മകാത്രമല അതറിനനെ
എതറിരത്തുകതകാലറികകാനുളള കപകാരകാടട്ടം ഇവറിനടെ ശനീ. എസറ്റ്. ശരമ പറഞ്ഞതുകപകാനല
നെറിയമസഭയറ്റ്

അകത്തെറ്റ്

ഒതുകറിനെറിരത്തെരുതറ്റ്.

ജനീവനെകകാരുനടെ ജനീവറിതപ്രശ്നട്ടം മകാത്രമല.

ഇതറ്റ്

14000-ത്തെറിലധറികട്ടം

കകരളത്തെറില കറിട്ടുന്ന 7000-കത്തെകാളട്ടം

കകകാടെറിരൂപയനടെ വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പയനടെകയകാ കകാരഷറിക വകായ്പയനടെകയകാ നചറുകറിടെ
കമഖലയനടെ വകായ്പയനടെകയകാ മകാത്രട്ടം പ്രശ്നവുമല.
ഉപകയകാഗറികകാനുളള

അവകകാശട്ടം

ആരകകാണറ്റ്?

നെമ്മുനടെ രകാജന്ത്യനത്തെ പണട്ടം
അതറ്റ്

ഇദൗ

രകാജന്ത്യനത്തെ
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കകകാരപകററ്റുകളക്കുട്ടം കലകാകനത്തെ വമ്പന് മുതലകാളറിമകാരക്കുമുളളതകാകണകാ? അവരുനടെ
ഇഷ്ടങ്ങളകനുസരറിചറ്റ് പ്രവരത്തെറികകാനുളളതകാകണകാ? പകാവനപടവനന്റെ കയ്യറില നെറിന്നറ്റ്
മറിചട്ടം വരുന്ന
ഇകപകാള

പണട്ടം കശഖരറിചറ്റ് പണകകാരനുനകകാടുക്കുന്ന ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് നെയമകാണറ്റ്

രൂപനീകരറിക്കുന്നതറ്റ്. പണകകാരനന്റെ അതന്ത്യകാവശന്ത്യട്ടം കഴറിഞ്ഞറ്റ് അവന്

നെറികക്ഷേപറിക്കുന്നതറ്റ് പകാവനപടവനന്റെ അതന്ത്യകാവശന്ത്യത്തെറിനെറ്റ് നകകാടുകകാനുളള ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
നെയമകാണറ്റ് ഇനന്ത്യ
കകാരന്ത്യത്തെറില

ഇതറിനുമുമ്പറ്റ് സസനീകരറിചതറ്റ്.

കഴറിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റുകളക്കുട്ടം

ഇദൗ നെയത്തെറികലയറ്റ് കപകായ
കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റുകളക്കുട്ടം

ബകാധന്ത്യതയണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് ഇദൗ സട്ടംവറിധകാനെകത്തെകാടെറ്റ് കകരളത്തെറിനെറ്റ് കയകാജറികകാന്
കഴറിയകയറില. ഇനന്ത്യയറില ജവഹരലകാല നനെഹ്റു മുതല സസനീകരറിച പണമറിടെപകാടെറ്റ്
സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനെറ്റ് എതറിരകായ കുത്തെകകടങ്ങളനടെ പക്ഷേട്ടംകചരന്ന നെയമകാണറിതറ്റ് .
അതുനകകാണറ്റ് ഇദൗ ഉപകക്ഷേപനത്തെ സരവ്വകാത്മനെകാ ഞകാന് പറിന്തുണക്കുന്നു.

ശനീ. എ. പ്രദേനീപറ്റ് കുമകാര: സര, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയമകായറി
കകന്ദ്രസരകകാരുട്ടം

ലയറിപറികകാനുളള നെനീകത്തെറിലനെറിന്നുട്ടം

പറിനറിരറിയണനമന്നറ്റ്

ആവശന്ത്യനപട്ടുനകകാണറ്റ്

ററിസരവറ്റ് ബകാങ്കുട്ടം
ബഹുമകാനെനപട

മുഖന്ത്യമനറി അവതരറിപറിച ഉപകക്ഷേപനത്തെ ഞകാന് പറിനകാങ്ങുകയകാണറ്റ്. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
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ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര

കകരളത്തെറിനന്റെ സസനട്ടം ബകാങറ്റ് എന്നറ്റ് നനവകകാരറികമകായറി

നെമനളകാനക അട്ടംഗനീകരറികകാനുട്ടം സസനീകരറികകാനുമറിടെയകായറിട്ടുളള വറിവറിധ ഘടെകങ്ങനള
സട്ടംബനറിചറ്റ്

ഇതറിനെറ്റ് മുമ്പറ്റ് ഇവറിനടെ സട്ടംസകാരറിചവനരലകാട്ടം വളനര വറിശദേമകായറി

പറഞ്ഞറിട്ടുണറ്റ്.

ഇവറിനടെ ചരചയറില ഉയരന്നുവന്നറിട്ടുളള നപകാതുവറികകാരകത്തെകാടുട്ടം

നെറിരനീക്ഷേണകത്തെകാടുട്ടം
കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറ്റ്
പരറിഷകാരത്തെറിനന്റെയട്ടം

ഞകാന്
വളനര

പൂരണമകായട്ടം

കയകാജറിക്കുകയകാണറ്റ്.

കബകാധപൂരവ്വട്ടം

നെടെപകാക്കുന്ന

ഭകാഗമകായകാണറ്റ്

ഇദൗ

എന്തുനകകാണകാണറ്റ് ഇദൗ ലയനെനമന്നറ്റ്
പറയന്നുണറ്റ്.

ലയനെത്തെറികലയറ്റ്

ഇവറിനടെ

നെയത്തെറിനന്റെയട്ടം
കപകാകുന്നതറ്റ് .

വളനര വന്ത്യകമകായറിത്തെനന്ന ഗവണ്നമന്റെറ്റ്

ഇകപകാള കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ

കലകാക ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് രട്ടംഗത്തെറ്റ്

67-ാം സകാനെത്തെകാണറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ഉളനപനടെയളള സബ്സറിഡറിയററി ബകാങ്കുകനള,
അതറില കനെരനത്തെ പറഞ്ഞ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നനമസൂറുട്ടം കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
നനഹദകാബകാദട്ടം
ജയ്പൂരുനമനകയണറ്റ്.

കസ്റ്റേററ്റ്

ബകാങറ്റ്

ഓഫറ്റ്

പടെന്ത്യകാലയട്ടം

ഇതറിനനെനയലകാട്ടം ലയറിപറിക്കുകവഴറി

വരുനമന്നുളളതകാണറ്റ് അവരുനടെ വകാദേട്ടം.

കസ്റ്റേററ്റ്

ബകാങറ്റ്

ഓഫറ്റ്

47-ാം സകാനെത്തെറ്റ്

അതകായതറ്റ് 50-നെറ്റ് അകത്തെറ്റ് വരുകമ്പകാള

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-നയ ഒരു ഇന്റെര നെകാഷണല ബകാങകായറി അവതരറിപറിചറ്റ് അതറിനന്റെ
കഗകാബല കറററിട്ടംഗറ്റ് വരദ്ധറിപറിക്കുട്ടം എനന്നകാനകയളള വകാദേങ്ങളകാണുളളതറ്റ്. മകാത്രവുമല
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കഗകാബല ബറിഡറിട്ടംഗറ്റ് ഉളനപനടെയളള

അനകാരകാഷ മകാരകററിനല ഇടെപകാടുകളറില

കൂടുതല ഫലപ്രദേമകായറി പങറ്റ് വഹറികകാനെകാകുട്ടം എന്ന വകാദേവുട്ടം കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ
ഭകാഗമകായറി,

ആര.ബറി.നഎ.-യനടെ

ഭകാഗമകായറി

മുകന്നകാടറ്റ്

വയ്ക്കുന്നുണറ്റ്.

രണറ്റ്

കകാരന്ത്യങ്ങളകാണറ്റ് ഇതറിലുളളതറ്റ്. ഒന്നറ്റ്, ഇദൗ പറയന്നതറിനെറ്റ് പ്രകതന്ത്യകറിചറ്റ് കകാരന്ത്യനമകാന്നുമറില.
രണറ്റ്,

ഒരു രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെ ബകാങ്കുകനളകാനക ഇന്റെരനെകാഷണല മകാരകറ്റുകളറില

സസനീകരറികനപടുന്നതറ്റ്
ധനെകശഷറിയനടെ
സകാമ്പത്തെറിക

ഇങ്ങനനെ

അടെറിസകാനെത്തെറിലല.

വളരചനയ

കൃത്രറിമമകായറി
ഓകരകാ

ആസദേമകാകറിയകാണറ്റ്

സട്ടംകയകാജറിപറിച്ചുണകാക്കുന്ന
രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെയട്ടം

യഥകാരതത്തെറില

സുസറിര

അത്തെരനമകാരു

കറററിട്ടംഗറ്റ് നെടെക്കുന്നതറ്റ്. ഇകപകാള സ്റ്റേകാന്കഡരഡറ്റ് ആന്റെറ്റ് പുവര, കമകാഡറി തുടെങ്ങറിയ
അനകാരകാഷ കറററിട്ടംഗറ്റ് ഏജന്സറികളണറ്റ്. അവരുനടെ ഓകരകാ കകാലകത്തെയട്ടം പഠനെ
ററികപകാരട്ടുകള

വരുകമ്പകാള

നെമുകതറ്റ്

കകാണകാന്

കഴറിയട്ടം.

ആ

നെകാടെറിനന്റെ

സമ്പദ്സറിതറിനയയകാണറ്റ് അവര വറിലയറിരുത്തുന്നതറ്റ്, അലകാനത ബകാങറിനന്റെ മകാത്രമല.
കണകസകാരഷന്ത്യട്ടംവഴറിയകാണറ്റ് ഇന്റെരനെകാഷണല ബകാങ്കുകള വന്കറിടെ വകായ്പകളട്ടം മറ്റുട്ടം
നകകാടുക്കുന്നതറ്റ്. ആ കണ്കസകാരഷന്ത്യട്ടംവഴറി നചയ്തതുനകകാണകാണറ്റ് വറിജയറ്റ്മലന്ത്യ 8000
കകകാടെറികയകാളട്ടം രൂപ നകകാളളയടെറിചറ്റ് നകകാണ്ടുകപകായകപകാള........
നെറിന്നകായറിരുനന്നങറില

ആ

ബകാങറ്റ്

ഒറ ബകാങറില

നപകാളറിഞ്ഞുകപകാകുമകായറിരുന്നു.
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അലകാത്തെതുനകകാണകാണറ്റ്

അതറിനെറ്റ്

പറിടെറിച്ചുനെറിലകകാനെകായതറ്റ്.

അതുനകകാണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.നഎ. ഇങ്ങനനെ എലകാ സബ്സറിഡറിയററി ബകാങ്കുകനളയട്ടം സട്ടംകയകാജറിപറിചറ്റ്
തടെറിച്ചുനകകാഴത്തെറ്റ്

കഗകാബല

സകാഹചരന്ത്യനമകാന്നുമറില.

മകാരകററില

ഒറയറ്റ്

നെറിന്നറ്റ്

പടെനപകാരുകതണ

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ഇവറിനടെയളള ഏറവുട്ടം നചറുകറിടെകകാരകായ

ആളകളക്കുകപകാലുട്ടം പല ബറിസറിനെസുകളക്കുട്ടം കവണറി വകായ്പ നകകാടുക്കുന്നു. പ്രകയകാററിററി
നസകററില നലന്റെറിട്ടംഗറിനെറ്റ് പ്രകാധകാനെന്ത്യട്ടം നകകാടുക്കുന്നു. അത്തെരത്തെറില നകകാടുക്കുന്ന വകായ്പ
ഉകപക്ഷേറിചറ്റ്

ഇവറിടെനത്തെ വലറിയ കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ് സരവ്വ സദൗകരന്ത്യങ്ങളട്ടം

ഒരുകറിനകകാടുക്കുക,

നെകാടെറിനന്റെ

സമ്പത്തെറ്റ്

മുഴവന്

സമകാഹരറിചറ്റ്

അവരുനടെ

ഇട്ടംഗറിതത്തെറിനുകവണറി അതറ്റ് വറിനെറികയകാഗറിക്കുക, ഇന്റെരനെകാഷണല മകാരകററിലുളള പല
തരത്തെറിലുളള കളറികളക്കുട്ടം

കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ് വലറിയ പണട്ടം കവണട്ടം,

സമകാഹരറിചറ്റ്

എന്നുളള

നകകാടുക്കുക

ഇനന്ത്യന്

ഭരണകൂടെത്തെറിനന്റെ

അതറ്റ്
വളനര

വരഗ്ഗപരമകായറിട്ടുളള ഒരു ദേദൗതന്ത്യമകാണറ്റ് യഥകാരതത്തെറില ഇവറിനടെ നെറിരവ്വഹറിക്കുന്നതറ്റ് .
ബകാങ്കുകളനടെ സറിതറി നമചനപടുത്തെകാനെകാനണങറില കനെരനത്തെ പറഞ്ഞതുകപകാനല
നെറിഷറിയ ആസറികള കുറച്ചുനകകാണ്ടുവരണട്ടം.

മൂലധനെ പരന്ത്യകാപ്തത നനകവരറിചറ്റ്,

അറകാദേകായട്ടം വരദ്ധറിപറിചറ്റ്, പ്രകയകാററിററി നസകര നലന്റെറിട്ടംഗുവഴറി നെമ്മുനടെ നെകാടെറിനന്റെതനന്ന
സമ്പദ്ഘടെനെനയ

അഭറിവൃദ്ധറിനപടുത്തെറിനയകാനകയകാണറ്റ്

ബകാങ്കുകള
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മുകമ്പകാട്ടുകപകാകകണതറ്റ്.
അതകാണറ്റ്.

ബകാങ്കുകളറിലനെറിന്നറ്റ് നെമള പ്രതനീക്ഷേറിക്കുന്ന ധരമവുട്ടം

പനക്ഷേ

ഇകകാരന്ത്യങ്ങളറിനലകാന്നുട്ടം

ബകാങ്കുകളകറ്റ്

ഇകപകാള

തകാലരന്ത്യമറിനലന്നുളളതകാണറ്റ് വസ്തുത. അനകാരകാഷ വറിപണറി ലക്ഷേന്ത്യട്ടംവച്ചുനകകാണ്ടുളള ഇദൗ
നനകവറിട കളറി വന്കറിടെ കകകാരപകററ്റുകനള സഹകായറിക്കുമകായറിരറിക്കുട്ടം. പനക്ഷേ ഗ്രകാമനീണ
കമഖലകനളയട്ടം

മുന്ഗണനെകാകമഖലകനളയട്ടം

കനയ്യകാഴറിയന്നതറികലയ്ക്കുട്ടം,

ശകാഖകള

അതറ്റ്

പൂരണമകായട്ടം

അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതറികലയ്ക്കുട്ടം

തസറികകള

ഇലകാതകാവുന്നതറികലയ്ക്കുട്ടം കകാരന്ത്യങ്ങള നകകാണ്ടുനചനന്നത്തെറിക്കുനമന്നുളള കകാരന്ത്യത്തെറില
യകാനതകാരു സട്ടംശയവുമറില.

ഇവറിനടെത്തെനന്ന ഗവണ്നമന്റെറ്റ് സസനീകരറിചറിരറിക്കുന്ന

നെയത്തെറില ഒരു നനവരുദ്ധന്ത്യട്ടം കകാണകാട്ടം.
നകകാടുകകാന്കവണറി

ഒരു ഭകാഗത്തെറ്റ് നചററിയ നചററിയ വകായ്പകള

22-ഓളട്ടം ബകാങ്കുകളകറ്റ് അനുവകാദേട്ടം നകകാടുക്കുകയകാണറ്റ്.

അതറിനനെ സ്മകാള ആന്റെറ്റ് കപനമന്റെറ്റ് ബകാങറ്റ്സറ്റ് എന്നകാണറ്റ് പറയന്നതറ്റ്. ഇതറില കപകാസ്റ്റേറ്റ്
ഓഫനീസറ്റ്

ബകാങറ്റ്

മകാത്രമകാണറ്റ്

സസകകാരന്ത്യകമഖലയറിലകാണറ്റ്.

നപകാതുകമഖലയറിലുളളതറ്റ്.

എന്നകാല

ഇദൗ

ദേദൗതന്ത്യട്ടം

ബകാകറിയളളനതലകാട്ടം
നെറിരവ്വഹറിച്ചുകകാണറിരുന്ന

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയകപകാനലയളളവ ഏനറടുത്തെറ്റ് ആ ദേദൗതന്ത്യട്ടം നെറിരവ്വഹറിക്കുന്നതറിലനെറിന്നറ്റ്
തടെസട്ടം നചയ്യുവകാന് കപകാകുകയകാണറ്റ്. സകാധകാരണഗതറിയറില

നചറുകറിടെ വകായ്പകള

നകകാടുകകണ കമഖല മുഴവന് സന്ത്യകകാരന്ത്യവത്കരറികകാനുളള നെനീകട്ടം നെടെക്കുകയകാണറ്റ് .
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പകക്ഷേ ഇവറിനടെ പറയകാനത കപകാനയകാരു കകാരന്ത്യമുണറ്റ്. കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ നെയനത്തെ
സട്ടംബനറിചറ്റ് ഇവറിനടെ വറിമരശനെട്ടം ഉയരന്നുവന്നറിട്ടുണറ്റ്. തനീരചയകായട്ടം അതറിശകമകായ
വറിമരശനെട്ടം അരഹറിക്കുന്നതകാണതറ്റ്. കകാരണട്ടം കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറ്റ് കകകാരപകററ്റുകളനടെ
തകാലപരന്ത്യങ്ങള മകാത്രമകാണറ്റ് ഇകപകാള

കനെകാക്കുന്നതറ്റ്.

അനകാരകാഷ മകാരകററില

ഇടെനപടെകാന് ഉകദ്ദേശറിച്ചുനകകാണറ്റ് കകന്ദ്രട്ടം നെടെത്തുന്ന എലകാ പരറിശമങ്ങളട്ടം നെയതനവുട്ടം
പരകാജയനപട്ടുനകകാണറിരറിക്കുകയകാണറ്റ്.
ഉകപക്ഷേറിചറ്റ്

ആണവവറിതരണ

ഇകപകാള ഏറവുട്ടം ഒടുവറില കചരറികചരകാനെയട്ടം
സട്ടംഘത്തെറില

അട്ടംഗതസത്തെറിനുകവണറി

കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറ്റ് നെടെത്തെറിയ നെനീകമുണറ്റ്. അതറികപകാള കസകാളറില കഴറിഞ്ഞ മനീററിട്ടംഗറ്റ്
വന്നകപകാള നപകാളറിഞ്ഞു. അടുത്തെകകാലത്തെറ്റ് നെമ്മുനടെ പ്രധകാനെമനറി സനരശറിച എലകാ
രകാജന്ത്യങ്ങളട്ടം, ബസനീല, ആകസ്ട്രേലറിയ, അയരലകാന്റെറ്റ്, നെന്യൂസറിലകാന്റെറ്റ്, മചനെ, തുരകറി
ഇവനരലകാട്ടം നെമനള എതറിരത്തു. ഇതറ്റ് പൂരണമകായ പരകാജയമകാണറ്റ്. അങ്ങനനെ ഓകരകാ
പരറിശമവുട്ടം

പരകാജയനപടുന്നുണറ്റ്.

പകക്ഷേ

യഥകാരതത്തെറില നപകാടുന്നനനെ ഉണകായതല.

ഈ

ഒരു

നെയപരറിവരത്തെനെട്ടം

അതറ്റ് നെമള വറിലയറിരുത്തെകാനത

കപകാകുന്നതറ്റ് ശരറിയല. നെമുകറ്റ് ചരറിത്രകബകാധട്ടം ഉണകാകണനമന്നുട്ടം ചരറിത്രനത്തെക്കുററിചറ്റ്
അജ്ഞത ഉണകാകരുനതന്നുട്ടം കനെരനത്തെ ഈ ചരചയറ്റ് തുടെകട്ടം കുററിച്ചുനകകാണറ്റ് ശനീ.
നക.

എസറ്റ്.

ശബരനീനെകാഥന്

സൂചറിപറിക്കുകയണകായറി.

അതുനകകാണറ്റ്
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ചരറിത്രത്തെറികലക്കുകൂടെറി നെമള കപകാകകണതകായറിട്ടുണറ്റ്.

1991 മുതല തുടെങ്ങറിയ

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് നസകര ഉളനപനടെയള്ള നെമ്മുനടെ സമ്പദ്ഘടെനെയനടെ നെവലറിബറല
പരറിഷകാരങ്ങളനടെ തുടെരചയകായറിടകാണറ്റ് ഇകകാരന്ത്യങ്ങനളലകാട്ടം വന്നുനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ് .
ഇതറില നെരസറിട്ടംഹറകാവു-മന്കമകാഹന്സറിട്ടംഗറ്റ് കൂട്ടുനകടറിനന്റെ തുടെരചയണറ്റ്. ഇകപകാള
ബറി.നജ.പറി. സരകകാര കകകാരപകററ്റുകളക്കുകവണറി വളനര വകാശറികയകാനടെ ഈ നെയട്ടം
നെടെപകാക്കുന്നു.

അതകായതറ്റ് കനെരനത്തെ കകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഗവണ്മന്റെറ്റ് നെടെപകാകറിയതറിനന്റെ

സരവ്വസട്ടംഹകാര ഭകാവത്തെറിലകാണറ്റ് ഇകപകാള ഇവര നെടെപറിലകാകറിനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ് .
പകക്ഷേ അതറികലകറ്റ് നെയറിനചകാരു പശകാത്തെലട്ടംകൂടെറി നെകാട്ടം കകാകണണതുണറ്റ് . കനെരനത്തെ
ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലയറിനല വറിവറിധ പരറിഷകാരങ്ങളമകായറി ബനനപട്ടുനകകാണറ്റ് നെരസറിട്ടംഹട്ടം
കമറിററി ററികപകാരടറ്റ് വന്നറിട്ടുണറ്റ്.

അതുകപകാനലത്തെനനെ

ഖകണലവകാര കമറിററി

ററികപകാരട്ടുട്ടം രഘുറകാട്ടം രകാജന് കമറിററി ററികപകാരട്ടുട്ടം ഇകപകാള ഏറവുട്ടം ഒടുവറിലകായറി പറി.നജ.
നെകായറികറ്റ് കമറിററി ററികപകാരട്ടുമുണറ്റ്.
പരറിഷകാരവുമകായറി

ബനനപട

1990-നെറ്റ് കശഷട്ടം വന്ന ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് നസകററിനല
എലകാ

ററികപകാരട്ടുകളട്ടം

നെവലറിബറല

നെയങ്ങളകനുകൂലമകായ പരറിഷകാരങ്ങളകാണറ്റ് നെറിരകദ്ദേശറിചതറ്റ്. ഇവനരലകാട്ടം ബകാങറിനന്റെ
കണ്കസകാളറികഡഷനനെക്കുററിചകാണറ്റ് പരകാമരശറിചതറ്റ്.
കമറിററി ററികപകാരടറ്റ് ഏറവുട്ടം

ഒടുവറിലകത്തെതകാണറ്റ്.

ഇതറില പറി.നജ. നെകായറികറ്റ്
അതറ്റ് ശനീ. പറി. ചറിദേട്ടംബരട്ടം
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ധനെമനറിയകായറിരുന്നകപകാള വചതകാണറ്റ്.

അവരുനടെ

ആ ററികപകാരടറിനല നെറിരകദ്ദേശട്ടം

അനുസരറിചകാണറ്റ് ബകാങറ്റ് കബകാരഡറ്റ് ബന്യൂകറകാ രൂപനീകരറിചതറ്റ് .
നചയരമകാനെകായറിടകാണറ്റ് അതറ്റ് രൂപനീകരറിചതറ്റ്.
കരശനെമകായ

നെറിരകദ്ദേശത്തെറിനന്റെ

ഈ ബകാങറ്റ് കബകാരഡറ്റ് ബന്യൂകറകായനടെ

അടെറിസകാനെത്തെറിലകാണറ്റ്

പരറിഷകാരങ്ങനളലകാട്ടം നെടെന്നുനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

വറികനെകാദേറ്റ് റകായറ്റ്

ഇകപകാള

ഈ

അതുട്ടം കഴറിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ

പരറിഷകാരങ്ങളനടെ തുടെരചയകായറി വന്നറിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്.

കകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഗവണ്നമന്റെറ്റ്

ഇനതലകാട്ടം ഒരുകറി തകാലത്തെറില വച്ചുനകകാടുത്തെകപകാള കകകാണ്ഗ്രസറിനനെകകാള വരദ്ധറിത
വനീരന്ത്യകത്തെകാനടെ ഈ നെയങ്ങള നെടെപറിലകാക്കുന്ന ബറി.നജ.പറി. ഗവണ്നമന്റെറ്റ് ആ സനരഭട്ടം
ഉപകയകാഗറിചറ്റ് ജനെവറിരുദ്ധമകായ നെയട്ടം നെടെപകാക്കുകയകാണറ്റ്. അതുകപകാനലതനന്ന 2012നല ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് നെറിയമ കഭദേഗതറി ശനീ പറി. ചറിദേട്ടംബരട്ടം മനറിയകായറിരുന്നകപകാള
നകകാണ്ടുവന്നതകാണറ്റ്.

അതറിലുട്ടം

കനെരകത്തെ

പറഞ്ഞതുകപകാനല

നപകാതുകമഖലകാ

ബകാങ്കുകളനടെ നഷയര, പത്തെറ്റ് നഷയര വകാങ്ങറിയകാല ഒരു ശതമകാനെട്ടം മകാത്രട്ടം
കവടവകകാശമുണകായറിരുന്നതറ്റ് നപ്രകാകപകാരഷണലകാകറി മകാറകാന് തനീരുമകാനെറിചതുവഴറി ആ
കമഖലയറില സസകകാരന്ത്യ ഇടെനപടെലുകളകറ്റ് കൂടുതല അരനങ്ങകാരുക്കുന്ന സമനീപനെമകാണറ്റ്
സസനീകരറിച്ചുനകകാണറിരുന്നതറ്റ്.

ഇതറിനന്റെനയലകാട്ടം പശകാത്തെലത്തെറിലകവണട്ടം ഇതറിനനെ

കകാണകാന്. ഇങ്ങനനെയള്ള ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലയറിനല സസകകാരന്ത്യവലകരണനെയട്ടം ഈ
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ബകാങ്കുകനളനയലകാട്ടം സട്ടംകയകാജറിപറിച്ചുനകകാണറ്റ് ഒറ ബകാങകാക്കുന്നതറിലൂനടെ, ഇകപകാള
ഏറവുട്ടം ഒടുവറില ബകാങറ്റ് ഇന്നവസ്റ്റേറ്റ്നമന്റെറ്റ് കമ്പനെറി രൂപനീകരറിക്കുകയകാണറ്റ് .
ബറി.ബറി.ബറി.യനടെ നെറിരകദ്ദേശട്ടം അനുസരറിചകാണറ്റ്.

അതുട്ടം

അതറ്റ് വന്നുകഴറിഞ്ഞകാല നഷയര

മകകകാരന്ത്യട്ടം നചയ്യുന്നതറ്റ് അവരകായറിരറിക്കുട്ടം. അതു വന്നുകഴറിഞ്ഞകാല ബഹുരകാഷ
കമ്പനെറികളക്കുട്ടം കകകാരപകറഷനുനമലകാട്ടം എളപത്തെറില
സകാധറിക്കുട്ടം.

നഷയര നകകാടുക്കുന്നതറിനെറ്റ്

നെകാടെറിനന്റെ നപകാതുവകായ തകാലപരന്ത്യട്ടം കനെകാകകാനത കകകാരപകററ്റുകളനടെയട്ടം

മറ്റുട്ടം തകാലപരന്ത്യങ്ങളനടെ അടെറിസകാനെത്തെറില ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് രട്ടംഗത്തെറ്റ് റനീസ്ട്രേക്ചററിട്ടംഗറ്റ്
തുടെങ്ങറിയതറ്റ് ഈ നെവലറിബറല നെയങ്ങളനടെ ഭകാഗമകായറിടകാനണന്നുള്ള വസ്തുതകള കൂടെറി
കണ്ടുനകകാണറ്റ്,

പൂരണമകായട്ടം കകകാരപകററ്റുകളനടെ

മുമ്പറില നെനടലറ്റ്ല്ല് ഉയരത്തെറി

നെറിലകകാന് നകലപറിലകാത്തെ ഇന്നനത്തെ ഗവണ്നമന്റെറ്റ്, ആ സനരഭനത്തെ ഏറവുട്ടം
നെന്നകായറി ഉപകയകാഗറിക്കുകയകാണറ്റ്.

ഞകാന് ഒരു കകാരന്ത്യട്ടം കൂടെറി സൂചറിപറിക്കുകയകാണറ്റ്.

കഴറിഞ്ഞ ദേറിവസട്ടം ശനീ. നക. മുരളനീധരന് കകകാണ്ഗ്രസറിനന്റെ നെനടലറ്റ്ല്ല് തകരന്നുനവന്നറ്റ്
പ്രസകാവറിക്കുകയണകായറി.
നെവലറിബറല

നെയത്തെറിനന്റെ

ഫലമകായള്ള തകരചയകാണറ്റ്.
കവണട്ടം.

അതറ്റ് നവറുനത കടറിലറില നെറിന്നറ്റ് വനീണറ്റ് തകരന്നതല.
നകകാലറിയറികലകറ്റ്

സസയട്ടം

എടുത്തെറ്റ്

ചകാടെറിയതറിനന്റെ

അതുനകകാണറ്റ് അതറിനെറ്റ് നെയപരമകായ ചറികറിത്സതനന്ന

ഇകപകാള ഏതകായകാലുട്ടം ഈ കകാരന്ത്യത്തെറിനലങറിലുട്ടം നെമുനകലകാവരക്കുട്ടം

Uncorrected/Not for publication
43

കയകാജറികകാന് സകാധറിക്കുനമന്നുള്ളതറ്റ് നെല കകാരന്ത്യമകാണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് ഞകാന് ഈ
ഉപകക്ഷേപനത്തെ പൂരണമകായട്ടം പറിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനെറിപറിക്കുന്നു.
ശനീ. സറി. എഫറ്റ്. കതകാമസറ്റ്: സര, ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി അവതരറിപറിച ഈ
ഉപകക്ഷേപനത്തെ ഞകാന് പറിനകാങ്ങുന്നു.

ശനീ. എ. പ്രദേനീപറ്റ് കുമകാര ഇകപകാള സസനീകരറിച

സമനീപനെട്ടം കവനണന്നകാണറ്റ് എനെറികറ്റ് കതകാന്നുന്നതറ്റ്.
എടുക്കുന്ന നതറകായ നെടെപടെറിനകതറിനര

ഇന്നനത്തെ കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറ്റ്

നെറിയമസഭ ഒനറനകടകായറി ശബ്ദമുയരത്തുന്ന

സമയത്തെറ്റ് അതറിനന്റെ ഗദൗരവട്ടം കുറയകാനെകായറി പറിനന്നയട്ടം കകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഗവണ്നമന്റെറിനനെ
കുറനപടുത്തുന്നതറ്റ് ശരറിയല.

വകാസവത്തെറില ഇനന്ത്യയറിനല കകകാടെനീശസരനകാരുനടെ

കയ്യറിലുള്ള ആയറിരകണകറിനെറ്റ് കകകാടെറി രൂപ

പകാവനപടവനന്റെ കുടെറിലുകളറികലകറ്റ്

വരത്തെകവണട്ടം ബകാങ്കുകനള കദേശവലകരറികകാനനെടുത്തെ നെടെപടെറി
പ്രധകാനെമനറി ഇനറിരകാഗകാനറിയകടെതകായറിരുന്നു.

കകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

എനനകാരു അടെറിസകാനെപരമകായ

മകാറമകായറിരുന്നു. ഞകാന് അതറിനന്റെ വറിശദേകാട്ടംശങ്ങളറികലകറ്റ് കടെക്കുന്നറില. അതകാണകലകാ
യഥകാരത അടെറിത്തെടറ്റ്. ഇവറിനടെ എലകാവരുട്ടം കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറിനന്റെ മഹറിമയട്ടം കകരളനീയ
മനെസകളറില കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് കനെടെറിയറിരറിക്കുന്ന ചറിരപ്രതറിഷ്ഠയട്ടം സട്ടംബനറിചറ്റ് പറഞ്ഞു.
ഏഴറ്റ് പതറിറകാണ്ടുകളകായറി കകരളത്തെറിനല ജനെങ്ങളമകായറി ബനനപടറ്റ് പ്രവരത്തെറിക്കുന്ന
ബകാങകാണറ്റ് ഇതറ്റ്.

ഏറവുട്ടം പ്രധകാനെനപട, പ്രനീമറിയര ബകാങകായ എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. കടെകാടല
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ബറിസറിനെസറിനന്റെ

നെകാലറിനലകാന്നുട്ടം

നെടെത്തുന്നതറ്റ്

കണക്കുകള ഇവറിനടെ എലകാവരുട്ടം പറഞ്ഞു.
ഏറവുട്ടം പ്രധകാനെട്ടം.

കകരളത്തെറിലകാണറ്റ്.

അതറിനന്റെ

പകക്ഷേ ഇനെറി മുകന്നകാട്ടുള്ള നെനീകമകാണറ്റ്

ഈ നസ്റ്റേപറ്റ് വളനര കവഗട്ടം മുകന്നകാടറ്റ് നെനീങ്ങുകയകാണറ്റ് .

കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റുട്ടം ററിസരവറ്റ് ബകാങ്കുട്ടം എടുകകാന് കപകാകുന്ന ഈ തനീരുമകാനെനത്തെ
തടെയകാന് നെമുകറ്റ് എങ്ങനനെ സകാധറിക്കുട്ടം?
നെറിങ്ങനള എതറിരക്കുന്നറില.

നെമള നവറുനത എലകാ കകാരന്ത്യങ്ങളറിലുട്ടം

എന്നകാല ആവശന്ത്യമുള്ള കകാരന്ത്യങ്ങളറില എതറിരക്കുട്ടം.

പകക്ഷേ വളനര പ്രകാധകാനെന്ത്യമുള്ള ഈ വറിഷയത്തെറില കകരളത്തെറിനനെ രക്ഷേറികകാനെകായറി
ഒരുമറിച്ചുനെറിന്നുനകകാണറ്റ്

എങ്ങനനെ

നപനടന്നറ്റ്

നെനീങ്ങകാനമന്നതറ്റ്

ഗദൗരവകത്തെകാനടെ

ആകലകാചറികകാട്ടം. പ്രധകാനെനപട കവനറ രണ്ടുമൂന്നറ്റ് വറിഷയങ്ങളണറ്റ് . സമനീപകകാലത്തെറ്റ്
പുതറിയ

ഗവണ്നമന്റെറ്റ്

ഗദൗരവകത്തെകാനടെ

കകന്ദ്രത്തെറില

കകാണണട്ടം.

വന്നതറിനുകശഷട്ടം

ഓകരകാ

വരുന്ന

വറിഷയത്തെറിലുമുള്ള

നെയട്ടം

നെമള

സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ

തകാലപരന്ത്യത്തെറില എനന്റെ പകാരടറിയനടെ നെയട്ടം പ്രകതന്ത്യകറിച്ചുണറ്റ്. ഇനന്ത്യ എന്നുപറയന്നതറ്റ്
കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെല.

ഇനന്ത്യ എന്നുപറയന്നതറ്റ്

യൂണറിയന് ഓഫറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ്സകാണറ്റ്,

നഫഡകറഷന് ഓഫറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ്സകാണറ്റ്. അകപകാള കസ്റ്റേറ്റുകള കചരന്നുള്ള

ഈ

രകാജന്ത്യത്തെറില നഡലഹറി കകന്ദ്രനീകരറിച്ചുനകകാണറ്റ് കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറികലകറ്റ് പണവുട്ടം
അധറികകാരവുട്ടം വരണട്ടം. പകക്ഷേ അതറിനുള്ള കക്ഷേമപദ്ധതറികളട്ടം വറികസനെ പദ്ധതറികളട്ടം
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എലകാ സട്ടംസകാനെങ്ങളക്കുട്ടം നെന്ത്യകായമകായറിട്ടുട്ടം നെനീതറിയകമകായറിട്ടുട്ടം

ഭരണഘടെനെയനു

സൃതമകായ

സമനീപകകാലത്തെറ്റ്

മകാനെദേണങ്ങള

വച്ചുട്ടം

വറിഭജറികനപടെണനമന്നതറ്റ്

വളനരകടുതല ലട്ടംഘറികനപടുന്നുണറ്റ്. കനെരനത്തെ

കകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഗവണ്നമന്റെറ്റ്

അധറികകാരത്തെറിലറിരുന്നകപകാഴട്ടം ഞങ്ങള എതറിരത്തെറിട്ടുണറ്റ്. ഇകകാരന്ത്യങ്ങള കകന്ദ്രത്തെറില
കകകാണ്ഗ്രസറ്റ് തറിരുത്തെറി വളനരയധറികട്ടം മകാറങ്ങള വരുത്തെറിനയങറിലുട്ടം ബറി.നജ.പറി.
സരകകാര അധറികകാരത്തെറില വന്നകപകാള കസ്റ്റേറ്റുകളനടെ കകാരന്ത്യങ്ങളറില, പ്രകതന്ത്യകറിചറ്റ്
കകരളട്ടം കപകാലുള്ള സട്ടംസകാനെത്തെറില ഒരു കകാരന്ത്യത്തെറിലുട്ടം നെമുകറ്റ് അനുകൂലമകായ
നസ്റ്റേനപടുകകാന്
കകരളകത്തെകാടെറ്റ്

സകാധറിക്കുന്നറില.
ഇത്രയട്ടം പറിണകട്ടം

എന്തുനകകാണകാണറ്റ്

കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറിനെറ്റ്

കതകാന്നുന്നതറ്റ്?

തുടെരചയകായറി നെമള

ആവശന്ത്യനപടതറിനന്റെ ഫലമകായറി 150 രൂപനയങറിലുട്ടം റബ്ബററിനെറ്റ് ലഭറികത്തെകവറിധമുള്ള
കശഖരണട്ടം

നെടെത്തെകാന്

തനീരുമകാനെറിച്ചു.

ഇതറിനുമുമ്പുതനന്ന

ഫണറിലനെറിന്നറ്റ് തുക നെലകണനമന്നറ്റ് കകന്ദ്രകത്തെകാടെറ്റ് പറഞ്ഞു.

വറില

സറിരതകാ

ഇതുവനരയകായറി

കകരളത്തെറിനെറ്റ് ഒറമപസ നെലകറികയകാ?

വറിഴറിഞ്ഞത്തെറിനെറ്റ് പകരമകായറി ഇകപകാള

വന്നറിരറിക്കുന്നതറ്റ് കുളചല പദ്ധതറിയകാണറ്റ്.

എനറ്റ് പ്രതനീക്ഷേകയകാനടെ നകകാണ്ടുകപകായ

പദ്ധതറിയകാണറ്റ് ? കകരള സട്ടംസകാനെത്തെറില കകന്ദ്രത്തെറിനെറ്റ് നെറികക്ഷേപട്ടം വലതുമുകണകാ?
കകന്ദ്ര-സട്ടംസകാനെ സരകകാരറിനന്റെ വറിഹറിതട്ടം 80:20 എന്നതറ്റ് നവടറിക്കുറചറ്റ് 60:40

Uncorrected/Not for publication
46

ആകറി മകാററി.

അകപകാള കകരളത്തെറിനന്റെ തകാലപരന്ത്യങ്ങള ഒനന്നകാന്നകായറി തകരക്കുന്ന,

ഇനന്ത്യന് യൂണറിയനെറില നെറിലക്കുന്ന കസ്റ്റേറ്റുകളനടെ തകാലപരന്ത്യങ്ങള പരറിഗണറികകാനത
മുഴവന്

കകന്ദ്രത്തെറിനെറ്റ്

കചരന്നതല,

എന്നുള്ള

അതറിനന്റെ

സമനീപനെട്ടം

മുഖമുദതനന്ന

സസനീകരറിക്കുന്നതറ്റ്
തകരുകയകാണറ്റ്.

സട്ടംവറിധകാനെനമന്നതകാണറ്റ് ഇനന്ത്യയനടെ സങലപട്ടം.
ഒരുകപകാനല

ശകമകാകണട്ടം.

സട്ടംരക്ഷേറികനപടെണട്ടം.

ഇവറിനടെ

കകരളത്തെറിനന്റെ

നെറിരവ്വഹറിച്ചുനകകാണറിരറിക്കുന്ന,

ഭരണഘടെനെയറ്റ്
നഫഡറല

സട്ടംസകാനെങ്ങളട്ടം കകന്ദ്രവുട്ടം
സട്ടംസകാനെങ്ങളനടെ

പുകരകാഗതറിയറില

തകാലപരന്ത്യവുട്ടം
വലറിയ

പങറ്റ്

കകാരഷറിക, നചറുകറിടെ വന്ത്യവസകായ കമഖലകളക്കുട്ടം

വനെറിതകളക്കുട്ടം അടെറിസകാനെ വറിഭകാഗങ്ങളക്കുട്ടം വകായ്പ നെലകുന്നതറില

മുന്പനറിയറില

നെറിലക്കുന്ന ഈ ബകാങറിനനെ സട്ടംരക്ഷേറിക്കുവകാനുള്ള കയകാജറിച നെനീകട്ടം നെമുനകകാരുമറിചറ്റ്
നെടെത്തെകാനമന്നറ്റ് മകാത്രട്ടം പറഞ്ഞുനകകാണറ്റ് ഞകാന് ഈ ഉപകക്ഷേപനത്തെ ഒന്നുകൂടെറി
അനുകൂലറിക്കുന്നു.
ശനീ. നക. കൃഷ്ണന്കുടറി: സര, ഞകാന് ഇദൗ പ്രകമയനത്തെ പറിനകാങ്ങുന്നു.
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ കകാരഷറിക വകായ്പകളനടെ പങറ്റ് നെറിരണകായകമകാകുന്ന പ്രകമയനത്തെ
സട്ടംബനറിചറ്റ്

പറയകയണകായറി.

ഉദൗന്നറിപറയകാന് ആഗ്രഹറിക്കുന്നതറ്റ്.

ഞകാന്

ഇകകാരന്ത്യങ്ങനള

സട്ടംബനറിചകാണറ്റ്
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കകാരഷറിക

വകായ്പയനടെ

കടെകാടല

നലന്ഡറിട്ടംഗറിനന്റെ

18

ശതമകാനെമകാണറ്റ്

നകകാടുക്കുന്നതറ്റ്. അതറില 13 ശതമകാനെട്ടം കൃഷറികകാരകറ്റ് കനെരറിട്ടുട്ടം ബകാകറി 5 ശതമകാനെട്ടം
ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ചര

നഡവലപ്നമന്റെറിനുട്ടം

നകകാടുകണനമന്നകാണറ്റ്.

ഇതറിനന്റെ

മുകന്നകാടെറിയകായറി ഇകപകാള അതറിനനെകാരു കഭദേഗതറി നകകാണ്ടുവന്നു. എന്നുവചകാല 13
ശതമകാനെട്ടം എന്നുള്ളതറ്റ് എടുത്തുകളഞ്ഞു. അതറിനന്റെ ഫലമകായറി ഇദൗ ലയനെകത്തെകാടുകൂടെറി
ഉണകാകകാന് കപകാകുന്ന അപകടെട്ടം വളനര വലുതകാണറ്റ്. ഇകപകാള കൃഷറികകാരകറ്റ്
ലഭറിച്ചുനകകാണറിരറിക്കുന്ന

ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള

മുഴവന്

ഇലകാതകാകുനന്നകാരു

അവസ

ഉണകാകുട്ടം. ഇന്ഫ്രകാസ്ട്രേക്ചര നഡവലപ്നമന്റെറ്റ് എന്നുപറഞ്ഞുനകകാണറ്റ് മുട്ടംമബയറിലുള്ള
ററിലയന്സറ്റ് കമ്പനെറിയനടെ സൂപര മകാരകററികലയ്ക്കുള്ള സകാധനെങ്ങളക്കുകവണറി 300
കകകാടെറിരൂപയകാണറ്റ് 4 ശതമകാനെട്ടം പലറിശയറ്റ് നകകാടുത്തെതറ്റ്. ഇതറിനന്റെ ഫലമകായറി
കകരളത്തെറിനല കകാരഷറിക കമഖലയറ്റ് ഒരു രൂപകപകാലുട്ടം ഇനെറി കറിടകാനുള്ള സകാദ്ധന്ത്യത
ഇലകാത്തെ അവസയണകാകുട്ടം. കകാരഷറിക കമഖല മകകകാരന്ത്യട്ടം നചയ്യുന്ന വന്കറിടെ
കമ്പനെറികകാരക്കുട്ടം

വന്കറിടെമുതലകാളറിമകാരക്കുമകാണറ്റ്

ഇതറിനന്റെ

ലകാഭട്ടം

കറിട്ടുന്നതറ്റ് .

അതുനകകാണറ്റ് കകരളത്തെറിനല കകാരഷറിക കമഖലയറ്റ് വലറിയ കദേകാഷട്ടം സട്ടംഭവറിക്കുകയട്ടം
നചയ്യുട്ടം.

ഇതുസട്ടംബനറിചറ്റ്

കനെരനത്തെ

ശനീ.

എ.

പ്രദേനീപറ്റ്

കുമകാര

ഇവറിനടെ

സൂചറിപറിക്കുകയണകായറി, ഇതറിനന്റെ നഷയര മുഴവന് ഒരു ഇന്നവസ്റ്റേറ്റ്നമന്റെറ്റ് കമ്പനെറികറ്റ്
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മകമകാറകാനെകാണറ്റ്

ഇകപകാള

കകന്ദ്രത്തെറിനല

ശനീ.

അരുണ്

നജയ്ററിലറിയനടെ

ബഡ്ജററിലൂനടെയള്ള നെനീകട്ടം. അങ്ങനനെ സട്ടംഭവറിചകാല നഷയര മുഴവന് മപ്രവററ്റ്
കമഖലയറികലയറ്റ് കപകാകുട്ടം, ഇദൗ ബകാങറ്റ് തനന്ന മപ്രവററ്റ് കമഖലയറികലയറ്റ് കപകാകകാനുള്ള
സകാദ്ധന്ത്യതയട്ടം

ഉണകാകുട്ടം.

കകരളത്തെറിനല

ആയറിരകണകറിനെറ്റ്,

ലക്ഷേകണകറിനെറ്റ്

ഉകദേന്ത്യകാഗകാരതറികളകകാണറ്റ് ഇതറിനന്റെ കദേകാഷമുണകാകുന്നതറ്റ്. ഇകപകാള ബകാങറിനന്റെ ഒരു
കബകാരഡറ്റ് വരകാന് കപകാകുകയകാണറ്റ്, അതറ്റ് എങ്ങനനെയകാണറ്റ് വരകാന് കപകാകുന്നതറ്റ്;
കന്ത്യകാമ്പസറ്റ് നസലക്ഷേന് നെടെത്തെകാന് കപകാലുമുള്ള അധറികകാരട്ടം അവരകറ്റ്

നകകാടുകകാന്

കപകാകുകയകാണറ്റ്. അങ്ങനനെ നകകാടുകകാന് കപകാകുകമ്പകാള, ബകാങറ്റ് നടെസ്റ്റേറ്റ് എഴതറി കജകാലറി
കറിട്ടുന്ന

ആയറിരകണകറിനെറ്റ്

ഉകദേന്ത്യകാഗകാരതറികളക്കുകപകാലുട്ടം

നെറിയമനെട്ടം

ലഭറികകാനത്തെകാരു അവസയട്ടം ഉണകാകകാന് കപകാകുകയകാണറ്റ്. മപ്രവററ്റ് കമഖലയറ്റ്
നകകാണ്ടുകപകാകുന്ന ഇകകാരന്ത്യവുട്ടംകൂടെറി ഇദൗ പ്രകമയത്തെറില ഉളനപടുത്തെണനമന്നുമകാത്രട്ടം
പറഞ്ഞുനകകാണറ്റ് ഞകാന് ഒരറികല കൂടെറി ഉപകക്ഷേപനത്തെ പറിനകാങ്ങുന്നു.
ശനീമതറി ഇ. എസറ്റ്. ബറിജറികമകാള:

സര, നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകനള

സസകകാരന്ത്യവത്കരറിക്കുക, സസകകാരന്ത്യ ബകാങ്കുകനള വറികദേശവത്കരറിക്കുക,
ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

സട്ടംവറിധകാനെനത്തെ

സസകദേശ-വറികദേശ

കുത്തെകകളകറ്റ്

ഇനന്ത്യന്
മകമകാറുന്ന

പ്രക്രറിയയനടെ മൂരദ്ധനെന്ത്യകാവസയറിലകാണറ്റ് രകാജന്ത്യട്ടം നെറിലക്കുന്നതറ്റ്. കകരളട്ടം ഒടനെവധറി
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കകാരന്ത്യങ്ങളകറ്റ് മകാതൃകയകാണറ്റ്.

ആകരകാഗന്ത്യട്ടം, വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസട്ടം എന്നനീ രട്ടംഗങ്ങളറിലുട്ടം മററ്റ്

നപകാതുവറിതരണ കമഖലകളറിലുനമകാനക കകരളട്ടം സൃഷ്ടറിചറിട്ടുള്ള ഒരു മകാതൃകയണറ്റ് .
ഇകകാരന്ത്യത്തെറിലുട്ടം കകരളത്തെറിനെറ്റ് ഒരു മകാതൃക സൃഷ്ടറികകാന് കഴറിയട്ടം എന്ന ഉറച
വറിശസകാസമകാണറ്റ് എനെറിക്കുള്ളതറ്റ്. 2012 ഡറിസട്ടംബര 18-നെറ്റ് ഇനന്ത്യന് പകാരലനമന്റെറ്റ്
പകാസകാകറിയ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് നറഗുകലഷന് ആകറ്റ് നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകളനടെ കടെയല
കത്തെറിവയ്ക്കുന്നതകാണറ്റ്. ററിസരവറ്റ് ബകാങറ്റ് നെറിയമറിച പറി. നജ. നെകായറ്റ്കറ്റ് കമറിററി
ശറിപകാരശകള

നപകാതുകമഖലകാസകാപനെങ്ങളനടെ

സമ്പൂരണ

സസകകാരന്ത്യവത്കരണട്ടം

ഉറപ്പുവരുത്തെറിയറിട്ടുള്ള ഒന്നകാണറ്റ്. ററിസരവറ്റ് ബകാങകാണറ്റ് പറി. നജ. നെകായറ്റ്കറ്റ് കമറിററിനയ
നെറിരകദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ളതറ്റ്. സസകകാരന്ത്യ ബകാങ്കുകളറില 74 ശതമകാനെട്ടംവനര പ്രതന്ത്യക്ഷേനെറികക്ഷേപട്ടം
ഉയരത്തെകാനുള്ള തനീരുമകാനെട്ടംകൂടെറി കൂടറികചരത്തെറ്റ് വകായറിചകാല നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകളനടെ
സസകകാരന്ത്യവത്കരണട്ടം

ദ്രുതഗതറിയറില

ആക്കുന്നതറിനുകവണറിയള്ള

ഒരു

വലറിയ

ഗൂഢകാകലകാചനെ ഇദൗ രട്ടംഗത്തെറ്റ് നെടെന്നറിട്ടുണറ്റ് എന്നറ്റ് മനെസറിലകാകകാന് സകാധറിക്കുട്ടം. നസ്പ്രെഡറ്റ്
എന്നുപറയന്നതറ്റ് നെറികക്ഷേപകനെറ്റ് നകകാടുക്കുന്ന പലറിശയട്ടം വകായ്പകകാരനെറിലനെറിന്നുട്ടം
വകാങ്ങുന്ന

പലറിശയട്ടം

തമറിലുള്ള

വന്ത്യതന്ത്യകാസമകാനണങറില,

ആ

വന്ത്യതന്ത്യകാസമകാണറ്റ്

ബകാങ്കുകനള നെറിലനെറിരത്തുന്നതറിനെറ്റ് ഏറവുട്ടം അടെറിസകാനെമകായറിട്ടുള്ളതറ്റ്. എന്നകാല കസ്റ്റേററ്റ്
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര നസ്പ്രെഡറ്റ്-നന്റെ കകാരന്ത്യത്തെറില എടുക്കുന്ന നെറിലപകാടുകള
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ജനെപക്ഷേമകാണറ്റ്.

Highly

skilled

ജനീവനെകകാരകാണറ്റ്

അതറിനന്റെ

ക്രനീട്ടം

ആയറിട്ടുള്ള,
എന്നറ്റ്

നടയറിനെറിട്ടംഗറ്റ്

പറയന്നതറ്റ്.

ബകാങറിനന്റെ

കറിടറിയറിട്ടുള്ള
വളരചയട്ടം

നെറിലനെറിലപ്പുട്ടം കൂടുതല ബകാഞ്ചുകള ഉണകാകുന്നതുട്ടം മറ്റുട്ടം ഇദൗ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് ഗ്രൂപറിനന്റെ
ശമഫലമകായകാണറ്റ്. അതറിനെറ്റ് രണറ്റ് നടയറിനെറിട്ടംഗറ്റ് നസന്റെറുകളണറ്റ്. അതറിനന്റെ ആസറി
എത്രയകാനണന്നറ്റ് പൂരണമകായറി കണകകാകറിയറിടറില. അവരുനടെ കണനകടുപ്പുകള
ഇകപകാള ആരട്ടംഭറിചറിട്ടുണറ്റ്. അതറ്റ് നെടെന്നുനകകാണറിരറിക്കുകയകാണറ്റ്. നഹഡറ്റ് കസകാരകടഴറ്റ്
കകരളത്തെറിലുള്ള ഏക ബകാങറ്റ്, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര ആണറ്റ്. നെകാഷണല
നലവലറിലുട്ടം ഇന്രനെകാഷണല നലവലറിലുമുള്ള ഏജന്സറികളനടെ അനക്രഡറികറഷന്
കറിടറിയറിട്ടുള്ള ബകാങകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര. ഒരു കകകാടെറി രൂപയറിലധറികട്ടം
അകദൗണറ്റ് കഹകാളകഡഴറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനുണറ്റ് . ആ കണക്കുകള
പരറികശകാധറിചകാല വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പയനടെ 25 ശതമകാനെട്ടം, കഴറിഞ്ഞ വരഷട്ടം മകാത്രട്ടം
ഏതകാണറ്റ് 19,782 കപരകറ്റ് 585 കകകാടെറിരൂപ വകായ്പകായറിനെത്തെറില കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
ടകാവന്കൂര നെലകറിയറിട്ടുണറ്റ്. കൂടെകാനത കൃഷറികകാര, കചവടെകകാര, സസയട്ടംനതകാഴറില
സട്ടംരട്ടംഭകരടെകട്ടം... ചറില ആകക്ഷേപങ്ങളട്ടം പരകാതറികളനമകാനക ജറിലകാതല ബകാകങഴറ്റ്
കമറിററിയറിലുട്ടം സട്ടംസകാനെതല ബകാകങഴറ്റ് കമറിററിയറിലുനമകാനക വരുന്നുണറ്റ്. പകക്ഷേ
ഇവറിനടെ ചരച നചയ്യനപടതുകപകാനല, ഒരു പരകാതറി പറയണനമങറില, ആ പരകാതറി
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പറയകാനുട്ടം കകളകകാനുമുള്ള മനെസള്ള സകാപനെനമന്ന നെറിലയറിലകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനന്റെ പ്രവരത്തെനെങ്ങനള കകാണുന്നതറ്റ്. ഒരു സസകകാരന്ത്യ കമ്പനെറിയകായ
ററിലയന്സറ്റ് ഗ്രൂപറിനന്റെ വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പ തറിരറിച്ചുപറിടെറിക്കുന്നതുമകായറി ബനനപട
വറിഷയട്ടം ഇദൗ നെറിയമസഭയനടെ മുമ്പറില സബ്മറിഷനെകായറി അവതരറിപറിച ഒരകാളകാണറ്റ്
ഞകാന്. അന്നനത്തെ മുഖന്ത്യമനറിയകായറിരുന്ന ശനീ. ഉമന് ചകാണറിസകാര അതറിനെറ്റ് മറുപടെറി
നെലകുകയട്ടം

നചയ്തു.

ററിലയന്സറ്റ്

ഗ്രൂപറിനനെ

വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ

വകായ്പ

തറിരറിച്ചുപറിടെറിക്കുന്നതറിനുകവണറി ഏലപറിച നെടെപടെറിക്രമങ്ങള കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
ടകാവന്കൂര തകാലകകാലറികമകായറി റദ്ദേറ്റ് നചയ്തറിട്ടുണറ്റ് എന്നകാണറ്റ് ഞകാന് മനെസറിലകാക്കുന്നതറ്റ് .
ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് അദേകാലത്തെറ്റ് ആദേന്ത്യമകായറി ആരട്ടംഭറിചതറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര
ആണറ്റ്. അതറ്റ് 2006 ലകാണറ്റ്. വറികലജറ്റ് വഴറിയള്ള റവനെന്യൂ ററികവററി നെടെപടെറിക്രമങ്ങളനടെ
ഭകാഗമകായറി ഏതകാണറ്റ് 5 ശതമകാനെട്ടം തുക ഇദൗടെകാകറിനകകാണറിരുന്ന കകാലഘടത്തെറില
മറിനെറിമട്ടം acceptable amount വച്ചുനകകാണറ്റ് അദേകാലത്തെറ്റ് ആദേന്ത്യമകായറി നെടെത്തെകാന്
തനീരുമകാനെറിചതറ്റ്. കുമവററ്റ് യദ്ധമുണകായകപകാള കുമ്പനെകാട്ടുട്ടം വരകലയറിലുട്ടം ബകാഞ്ചുകള
ആരട്ടംഭറിക്കുന്നതറിനെറ്റ് സറിററി ബകാങറ്റ് അകപക്ഷേ നകകാടുത്തെറിരുനന്നകാരു കകാലഘടത്തെറില,...
അതറിലനെറിന്നുട്ടം വന്ത്യതന്ത്യസമകായറി ഒരു യദ്ധമുണകായകപകാള മക നകകാടുകകാന് ആരുട്ടം
ഇലകാതറിരുന്ന കകാലഘടത്തെറില, കുമവററ്റ് ദേറിനെകാററിനെറ്റ് 25 രൂപ വറിലയറിടറ്റ് എയരലറിഫറ്റ്
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നചയ്തറ്റ്, പറിന്നനീടെറ്റ് ആ രകാജന്ത്യട്ടം നസ്റ്റേഡറി ആയകപകാള തറിരറിചറ്റ്,
നകകാടുത്തുവകാങ്ങറിയ

കുമവത്തെറ്റ്

ദേറിനെകാററിനെറ്റ്

56 രൂപ

അന്നറ്റ് 25 രൂപ

ലഭറിചകപകാള

നെറികക്ഷേപകരകറ്റ് മടെകറിനകകാടുക്കുന്നതറിനുള്ള ഒരു മരന്ത്യകാദേ കകാണറിചതറ്റ്

31

രൂപ

കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്

ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര ആണറ്റ്. അന്നറ്റ് ഒരു സുഹൃത്തെറ്റ് എന്നുള്ള നെറിലയറില, ഒരു
പ്രതറിസനറിയറില,

ആ

പ്രവകാസറികളകറ്റ്

മകപറിടെറികകാന്

മനെസകകാണറിച

ബകാങകാണറിതറ്റ്. അതറ്റ് നെമുകറ്റ് മറന്നുകപകാകകാന് കഴറിയറില. ആദേന്ത്യമകായറി എന്.ആര.നഎ.കളക്കുകവണറി ബുകറ്റ് നലററ്റ് ഇറകറിയതുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യകാണറ്റ്. കകരളത്തെറിനന്റെ
ആദേന്ത്യനത്തെ സസകകാരന്ത്യ ചകാനെലകായ ഏഷന്ത്യകാനനെററിനന്റെ പ്രതറിഭകാധനെനെകായ വന്ത്യകറി ശനീ.
ശശറികുമകാററിനെറ്റ്

ആദേന്ത്യമകായറി

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യകാനണന്ന

കകാരന്ത്യട്ടം

മകനകകാടുകകാന്

മധരന്ത്യട്ടം

മറന്നുകൂടെകാ.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യനടെ

കകാടറിയതുട്ടം
വളരച

പരറികശകാധറിചകാല 2010-ല ഒരു ലക്ഷേട്ടംകകകാടെറി രൂപയനടെ കടെകാടല ബറിസറിനെസറ്റ്
ഉണകായറിരുന്ന സകാനെത്തെറ്റ് 2016 ആയകപകാകഴയ്ക്കുട്ടം ഒരു ലക്ഷേത്തെറിഅറുപതറിനെകായറിരട്ടം
കകകാടെറിരൂപയനടെ ബറിസറിനെസകായറി അതറ്റ് വളരന്നറിട്ടുണറ്റ്. കസ്റ്റേകാകറ്റ് എകറ്റ്കചഞ്ചുകളനടെ
ലറിസ്റ്റേറില കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഒകാഫറ്റ് ടകാവന്കൂര ഉണറ്റ് എന്ന കകാരന്ത്യട്ടം നെമള മറകകാന് പകാടെറില.
ബകാലന്സറ്റ് ഷനീററ്റ് എന്നുട്ടം ലകാഭത്തെറില നെറിലക്കുന്ന കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഒകാഫറ്റ് ടകാവന്കൂര ഇനെറി
വരുന്ന

കസകാരടരലറി

ബകാലന്സറ്റ്

ഷനീറ്റുകള

നെഷ്ടത്തെറിലകാക്കുന്നതറിനെറ്റ്

ചറില
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ഗൂഢകാകലകാചനെകള നെടെക്കുന്നുണറ്റ്. അതറിനെറ്റ് നെറിഷറിയ ആസറി കൂടറികകാണറിക്കുക എന്ന
തനമകാണറ്റ്

അണറിയറയറില

ആകലകാചറിക്കുന്നതറ്റ്.

അതറിനനെ

ഗദൗരവമകായറി

തറിരറിചററിഞ്ഞറിനലങറില നെമുക്കുണകാകുന്ന നെഷ്ടട്ടം വളനര വലുതകായറിരറിക്കുട്ടം. അതറ്റ്
അകദൗണറ്റ്

കഹകാളകഡഴറിനനെ

നകകാള്ളയടെറിക്കുന്നതറിനെറ്റ്

കകാരണമകായറിത്തെനീരുകയട്ടം

നചയ്യുട്ടം. കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഒകാഫറ്റ് ടകാവന്കൂര ഒരു കകാലഘടത്തെറിലുട്ടം ബകാലന്സറ്റ് ഷനീററില
നെഷ്ടട്ടം കകാണറിചറിടറില. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ നഷയററിനുപകരട്ടം എസറ്റ്.ബറി.നഎ.യനടെ
നഷയര നകകാടുകകാനുള്ള നെനീകമകാണറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യനടെ 100 നഷയറുള്ള ഒരകാളകറ്റ്
എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യനടെ
ഗൂഢകാകലകാചനെയട്ടം

10

നഷയര

ഇതറിനന്റെ

നകകാടുക്കുന്നതറിനുകവണറിയള്ള

ഭകാഗമകായറി

നെടെക്കുന്നുണറ്റ്.

ഒരു

നെറികക്ഷേപകര

നകകാള്ളയടെറികനപടെകാതറിരറികകാനുള്ള ജകാഗ്രതയണകാകണട്ടം. ഒരു അകദൗണറ്റ് കഹകാളഡര
എന്നുള്ള

നെറിലയറില

സകാഹചരന്ത്യമുണകായകാല

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-കലയറ്റ്
എനന്റെ

അകദൗണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

മകാറുന്ന

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-കലയറ്റ്

മകാറകണകാ

കവണകയകാ എന്നറ്റ് തനീരുമകാനെറികകാനുള്ള അവകകാശട്ടം എനെറിക്കുണറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ
വറിശസകാസത്തെറിനലടുത്തെറ്റ് ഞകാന് അകദൗണറ്റ് കചരന്നറിട്ടുനണങറില, ഒരു അകദൗണറ്റ്
കഹകാളഡര എന്നുള്ള നെറിലയറില എനന്റെ അവകകാശട്ടം ജപ്തറി നചയ്യുന്നതറിനെറ്റ് ആകരയട്ടം
അനുവദേറികകാന്

പകാടെറില.

ഇതറ്റ്

ഒരു

കകകാടെറിയറിലധറികട്ടം

വരുന്ന

അകദൗണറ്റ്
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കഹകാളഡരമകാരുനടെ അവകകാശനത്തെ നകകാള്ളയടെറിക്കുക എന്നുള്ള നെറിലയറില അതറിനനെ
കകാണണട്ടം. അവറിനടെ നെറികക്ഷേപകരകറ്റ് സസതനമകായറി തനീരുമകാനെനമടുക്കുന്നതറിനുള്ള
അവകകാശട്ടംകൂടെറി നകകാടുകണട്ടം. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. എന്നുപറയന്നതറ്റ് എനന്റെ സസനമകാണറ്റ്
എങറില എസറ്റ്.ബറി.നഎ. എനന്റെകൂടെറിയകാനണ ന്നുള്ള വറികകാരമുണറ്റ്. 'ഭകാരതനമന്നുകകടകാല
അഭറിമകാനെപൂരറിതമകാകണമനരട്ടംഗട്ടം, കകരളനമന്നറ്റ് കകടകാകലകാ തറിളയണട്ടം കചകാര നെമുകറ്റ്
ഞരമ്പുകളറില'. ഞകാന് പ്രസട്ടംഗട്ടം നെറിരത്തുന്നു. ഇദൗ ഉപകക്ഷേപനത്തെ പറിനകാങ്ങുന്നു.
ശനീ. അനൂപറ്റ് കജകബറ്റ്: സര, നെമ്മുനടെ സട്ടംസകാനെത്തെറ്റ് അനെവധറി നെന്യൂ ജനെകറഷന്
ബകാങ്കുകളട്ടം

വറികദേശ

ബകാങ്കുകളമുള്ള

സനരഭത്തെറിലകപകാലുട്ടം

ഇന്നറ്റ്

നമകാത്തെട്ടം

ബകാങറിട്ടംഗറിനന്റെ 25 ശതമകാനെത്തെറിനുമുകളറില എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നനകകകാരന്ത്യട്ടം നചയ്യുന്നു
എന്നുള്ളതറ്റ് എത്രമകാത്രട്ടം വറിശസകാസന്ത്യത ഇദൗ ബകാങ്കുമകായറി നപകാതുസമൂഹത്തെറിനുണറ്റ്
എന്നതറ്റ് ചൂണറികകാണറികനപടുകയകാണറ്റ്. ആ ബകാങറിനന്റെ കമന്യൂണറിററി സരവനീസുട്ടം
സകാമൂഹറിക പ്രതറിബദ്ധതയനമകാനക നെമുകറ്റ് വളനരകയനറ അററിയകാട്ടം. കകരളത്തെറിനന്റെ
സകാമൂഹറിക പശകാത്തെലങ്ങകളകാടെറ്റ് ഇണങ്ങറികചരന്നറ്റ് കപകാകുന്ന ഒരു നപകാതുകമഖലകാ
ബകാങറ്റ്, നെമ്മുനടെ സട്ടംസകാനെത്തെറ്റ് ആസകാനെമുള്ള ഒരു നപകാതുകമഖലകാ ബകാങറ്റ് തുടെങ്ങറിയ
ഒരുപകാടെറ്റ്

നനവകകാരറികമകായ

ഉയരന്നുവരറികയണകായറി.

ഇന്നറ്റ്

കകാരന്ത്യങ്ങള
അണറിയറയറിലുള്ള

ഇന്നറ്റ്

സഭയറിലത്തെനന്ന

സട്ടംസകാരത്തെറില

ഏറവുട്ടം
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പ്രധകാനെമകായ ആകക്ഷേപട്ടം അദേകാനെറിനയകപകാലുള്ള വന്കറിടെകകാനര സഹകായറികകാന്
കവണറിയകാണറ്റ്

ഇദൗ

ലയനെത്തെറികലയറ്റ്

നെനീങ്ങുന്നതറ്റ്

എന്നകാണറ്റ് .

അതറ്റ്

നെമള

മുഖവറിലയ്നകടുത്തെകാലുട്ടം ഇനലങറിലുട്ടം വന്കറിടെകകാനര സഹകായറിക്കുന്ന നെറിലയറികലയറ്റ്
തനന്നയകായറിരറിക്കുട്ടം ബകാങറിനന്റെ ലയനെങ്ങള നചനന്നത്തെകാന് കപകാകുന്നതറ്റ് എന്നതറില
സട്ടംശയമറില. നെറികക്ഷേപങ്ങളനടെ സറിട്ടംഹഭകാഗവുട്ടം സകാധകാരണകകാരുനടെ സമ്പകാദേന്ത്യങ്ങളട്ടം
അതറിനെനുസൃതമകായറി മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതുമകാണറ്റ്. വന്കറിടെകകാനര സഹകായറികണ എന്നല
പറയന്നതറ്റ്,
വരുന്നതറികനെകാ

വലറിയ

നെറികക്ഷേപങ്ങള

നെമളകാരുട്ടം

വരുന്നതറികനെകാ

എതറിരല.

പുതറിയ

വന്കറിടെകകാരകറ്റ്

സട്ടംരട്ടംഭങ്ങള

സഹകായകരമകാകുന്ന

നെറിലയറികലയറ്റ് വരുകമ്പകാള സകാധകാരണകകാരുനടെ തകാലപരന്ത്യങ്ങള ഹനെറികനപടുകമകാ
എന്നതകാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് സസകാഭകാവറികമകായട്ടം ഉയരുന്ന ആശങകളറിനലകാന്നറ്റ്. രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെ
സമ്പദേറ്റ് വന്ത്യവസയറ്റ് ആവശന്ത്യമകായ പറിന്തുണ നെലകുക എന്നതകാണറ്റ് പുതറിയ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
നനലസന്സുകള നകകാടുകകാനുള്ള സകാഹചരന്ത്യങ്ങളണകാക്കുന്നതറ്റ് എന്നുപറഞ്ഞു. ആ
സനരഭത്തെറിലത്തെനന്നയകാണറ്റ് ഇതുകപകാലുള്ള നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകനള പരസരട്ടം
ലയറിപറിചറ്റ് ഇലകാതകാകകാനുള്ള സമനീപനെവുട്ടം സസനീകരറിക്കുന്നതറ്റ്. ഇനതകാരു വലറിയ
കകകാണ്ടഡറികററിയകായറി

നെമ്മുനടെ

മുന്നറില

നെറിലക്കുകയകാണറ്റ്.

സസകാഭകാവറികമകായട്ടം

ലകാഭകരമലകാത്തെ ബറിസറിനെസുകള ഒഴറിവകാക്കുക എന്ന നെയട്ടം കടെന്നുവരകാട്ടം. ഇതറ്റ്
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നചറുകറിടെ

വകായ്പകനളയട്ടം

ഗവണ്നമന്റെറിനന്റെ

നെറികക്ഷേപങ്ങനളയട്ടം

ഭരണകകാലനത്തെ

അകറ്റുട്ടം.

'ഓപകറഷന്

ഇവറിനടെ
കുകബര'

കഴറിഞ്ഞ
കപകാലുള്ള

സട്ടംവറിധകാനെങ്ങളറികലയറ്റ് നെനീകങ്ങണറിവരുട്ടം. കബ്ലേഡറ്റ് പലറിശകകാരടെകട്ടം കടെന്നുവന്നകപകാള
അവരനകതറിനര ശകമകായ ഒരു സമനീപനെട്ടം കഴറിഞ്ഞ യ.ഡറി.എഫറ്റ്. ഗവണ്നമന്റെറ്റ്
സസനീകരറിക്കുകയണകായറി. ഇതുകപകാലുള്ള ബകാങ്കുകളനടെ പറിന്വകാങ്ങല സസകാഭകാവറികമകായട്ടം
അത്തെരകകാരുനടെ

പുനെ:പ്രകവശനെത്തെറിനുള്ള

ചറിനറികണട്ടം.

വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ

വകായ്പയനടെ

നെമുകററിയകാട്ടം.

ഇവറിനടെയറിരറിക്കുന്ന

കവദേറിയകാകുകമകാനയന്നറ്റ്

കകാരന്ത്യത്തെറില

എട്ടം.എല.എ.

ബകാങ്കുകളനടെ

മകാരനകകാനക

നെമള
സമനീപനെട്ടം
സമകാനെമകായ

അനുഭവങ്ങള ഉനണന്നറ്റ് ഞകാന് കരുതുന്നു. എത്രകയകാ കപരകാണറ്റ് വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ
വകായ്പയനടെ കകാരന്ത്യത്തെറില ശറിപകാരശയമകായറി നെമനള സമനീപറിക്കുന്നതറ്റ്. വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ
വകായ്പയനടെ

കകാരന്ത്യത്തെറില

നനെഗറനീവകായറിട്ടുള്ള

സ്റ്റേകാന്റെകാണറ്റ്

പല

ബകാങ്കുകളട്ടം

സസനീകരറിക്കുന്നതറ്റ്. എനെറികറ്റ് ബഹുമകാനെനപട ഗവണ്നമന്റെറികനെകാടെറ്റ് അഭന്ത്യരതറികകാനുള്ളതറ്റ്
ബകാകങഴറ്റ് മനീനറകാനക വറിളറിക്കുകമ്പകാള വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പയനടെ കകാരന്ത്യത്തെറില ഉദേകാരമകായ
സമനീപനെട്ടം സസനീകരറികണനമന്നറ്റ് ഗവണ്നമന്റെറ്റ് ബകാങ്കുകകളകാടെറ്റ് ശകമകായറിത്തെനന്ന
ആവശന്ത്യനപകടെണതകാണറ്റ്. വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പയനടെ കകാരന്ത്യത്തെറില എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. വളനര
കഭദേമകാണറ്റ്. പനത്തെകാന്പതറിനെകായറിരത്തെറിലപരട്ടം വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പകള നെലകുവകാന്
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കഴറിയന്നു എന്നുപറയകമ്പകാളത്തെനന്ന എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. യനടെ

സകാമൂഹന്ത്യ പ്രതറിബദ്ധത

നെമുകറ്റ്

നെറിലനെറിരത്തുകനയന്നതറ്റ്

മനെസറിലകാകകാന്

സകാധറിക്കുട്ടം.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

കകരളത്തെറിനന്റെ നപകാതുവകായ ഒരകാവശന്ത്യമകാണറ്റ്, ഒരു വറികകാരമകാണറ്റ്, അതകാണറ്റ് ഇദൗ
സഭയറില പ്രകടെറിപറിക്കുന്നതറ്റ്. തനീരചയകായട്ടം കകരളത്തെറിനന്റെ ആശങയട്ടം ശകമകായ
പ്രതറികഷധവുട്ടം ഇതറിലനെറിന്നറ്റ് കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറ്റ് പറിന്മകാറണനമന്ന ആവശന്ത്യവുട്ടം
ഉപകക്ഷേപത്തെറിലൂനടെ

മുകന്നകാടറ്റ്

വയ്ക്കുകയകാണറ്റ്.

ഞകാന്

ഇദൗ

ഉപകക്ഷേപനത്തെ

പറിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ശനീ. എന്. വറിജയന് പറിള്ള: സര, ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി അവതരറി പറിച
ഉപകക്ഷേപനത്തെ ഞകാന് പറിനകാങ്ങുന്നു. കകരളത്തെറിനന്റെ ഏറവുട്ടം പ്രധകാനെനപട ബകാങകായ
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യറികലയറ്റ് ലയറിപറിക്കുന്നതറ്റ് നെമുകറ്റ് വളനര കദേകാഷട്ടം
നചയ്യുന്നതകാണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് ഇദൗ ലയനെട്ടം പ്രതറിപക്ഷേത്തുട്ടം ഭരണപക്ഷേത്തുമുള്ള
സകാമകാജറികരുട്ടം ജനെങ്ങളട്ടം ശകമകായറി എതറിരകണട്ടം. തറിരുവറിതകാട്ടംകൂററിലുണകായ ഇദൗ
ടകാവന്കൂര

ബകാങറിനനെ

നെശറിപറികകാന്

ഒരറികലുട്ടം

സകാധന്ത്യമല.

നെമ്മുനടെ

സകാധകാരണകകാരകായ ജനെങ്ങളട്ടം നതകാഴറിലകാളറികളട്ടം മററ്റ് ജനെവറിഭകാഗങ്ങളട്ടം ഏറവുട്ടം
കൂടുതല

നഡകപകാസറിററ്റ്

നചയ്യുകയട്ടം

കലകാണുകള

അനുവദേറിക്കുകയട്ടം

നചയ്യുന്ന

സകാപനെമകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നെമ്മുനടെ തനെതറ്റ് നഷയറുള്ള ഇദൗ ബകാങറിനനെ ഒരറികലുട്ടം
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നെമള

നനകവറിടെകാന്

ഉപകക്ഷേപനത്തെ
ശമറികകണതകാണറ്റ്.

പകാടെറില.

എലകാ

അനുകൂലറിച്ചുനകകാണറ്റ്
മുഖന്ത്യമനറി

ഭകാഗത്തുമുള്ള

ജനെവറിഭകാഗങ്ങളട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ

അവതരറിപറിച

ഇദൗ

നെറിലനെറിരത്തെകാനെകായറി

ഉപകക്ഷേപനത്തെ

ഒരറികലകൂടെറി

പറിനകാങ്ങറിനകകാണറ്റ് നെറിരത്തുന്നു.
ശനീമതറി പറി. അയറിഷകാ കപകാററി: സര, മുഖന്ത്യമനറി അവതരറിപറിച ഇദൗ
ഉപകക്ഷേപനത്തെ ഞകാന് പൂരണമകായട്ടം പറിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കകരള സമ്പദ്ഘടെനെയനടെ
നനെടുട്ടംതൂണകായ എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നയ എസറ്റ്.ബറി.നഎ. യറില ലയറിപറിക്കുവകാന് മുന് കകന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെറ്റ് തുടെങ്ങറിവച ശമമകാണറ്റ് ഇകപകാള രകാജന്ത്യട്ടം ഭരറിക്കുന്ന ബഹുമകാനെനപട
നെകരന്ദ്ര കമകാദേറി സരകകാര അതറികവഗത്തെറില പൂരത്തെനീകരറികകാന് ശമറിക്കുന്നതറ്റ്.
ബകാങ്കുകളനടെ ലയനെത്തെറിനെറ്റ് കകാരമറികതസട്ടം വഹറിക്കുവകാന് ബകാങറ്റ് കബകാരഡറ്റ് ബന്യൂകറകായറ്റ്
രൂപട്ടം നെലകുകയകാണറ്റ് അവര ആദേന്ത്യട്ടം നചയ്തറിട്ടുള്ളതറ്റ് . അതറിനന്റെ തലവനെകായ ശനീ.
വറികനെകാദേറ്റ് റകായറ്റ്- യനടെ കരങ്ങള ആദേന്ത്യമകായറി നെനീണതറ്റ് എസറ്റ് .ബറി.ടെറി. ഉളനപനടെയള്ള
ആററ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങ്കുകളക്കുകനെനരയകാണറ്റ്. നചറുതുട്ടം വലുതുമകായറി 27 നപകാതുകമഖലകാ
ബകാങ്കുകള

ഇനന്ത്യയറിലുണറ്റ്.

ഇത്രകയനറ

ബകാങ്കുകള

നപകാതുകമഖലയറില

ആവശന്ത്യമറിനലന്നറ്റ് വറിലയറിരുത്തെറിയകാണറ്റ് ലയനെത്തെറിനെറ്റ് കകന്ദ്ര സരകകാര അനുമതറി
നെലകറിയറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

എലകാ

നപകാതുകമഖലകാ

സകാപനെങ്ങനളയട്ടം
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സസകകാരന്ത്യവലകരറികണനമന്നറ്റ് ആഗ്രഹറിക്കുന്നവരകാണറ്റ് ഇകപകാള രകാജന്ത്യട്ടം ഭരറിക്കുന്നതറ്റ്.
ഏതറ്റ്

സലകത്തെയ്ക്കുട്ടം

സസകകാരന്ത്യവലകരണട്ടം

നകകാണ്ടുവരകാനുള്ള

നെടെപടെറികളട്ടം

തുടെങ്ങറികഴറിഞ്ഞു. നെമ്മുനടെ തനെതകായ എകറിസ്റ്റേന്സറിനനെ നെലതുകപകാനല ബകാധറിക്കുന്ന
തരത്തെറിലുള്ള നെടെപടെറികളകാണറ്റ് സസനീകരറിച്ചുവരുന്നതറ്റ്. ഇതുമകായറി ബനനപടറ്റ് കകരള
സരകകാരുമകായറി എനനങറിലുട്ടം ചരച നെടെത്തെറിയറിട്ടുകണകാ; എലകാട്ടം ഏകപക്ഷേനീയമകായറി
നചയ്തുകപകാകുന്ന ഒരു സറിതറിയകാണറ്റ് നെമുകറ്റ് കകാണകാന് കഴറിയന്നതറ്റ് . ഇതറ്റ് ഇന്നറ്റ്
നെറിലനെറിലക്കുന്ന നഫഡറല സട്ടംവറിധകാനെനത്തെ നെലതുകപകാനല ബകാധറിക്കുട്ടം എന്നതുട്ടം
കകാണകാന്

കഴറിയട്ടം.

നെമനളലകാവരുട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

യനടെ

ടെകാഗറ്റ്

നനലന്

ശദ്ധറിചറിട്ടുണകാകുട്ടം. 'A long tradition of trust' എന്നതകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. യനടെ ടെകാഗറ്റ്
നനലന്.

ഒറവകാകറില

ലയറിക്കുകമ്പകാള

പറഞ്ഞകാല

നെമുകറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

നെഷ്ടമകാകുന്നതുട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.

നനകകമകാശട്ടം

യറില

സട്ടംഭവറിക്കുന്നതുട്ടം

തച്ചുതകരകനപടുന്നതുട്ടം 71 വരഷമകായറി കകരള ജനെത ഒന്നകാനക നനെഞറികലററിയ ആ
വറിശസകാസമകാണറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ഇലകാതകാകുകമ്പകാള നെഷ്ടമകാകുന്നതറ്റ് മലയകാളറികളനടെ
ഹൃദേയ വറികകാരമകാണറ്റ്. ഇവറിനടെ ഭരണപക്ഷേത്തുട്ടം പ്രതറിപക്ഷേത്തുമുള്ള എലകാവരുട്ടം
ഒരുകപകാനല

പറഞ്ഞ

കകാരന്ത്യമകാണതറ്റ്.

കകരള

സരകകാരറിനന്റെ

മുഖന്ത്യബകാങകായ

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി വഴറിയകാണറ്റ് സട്ടംസകാനെനത്തെ ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് ഇടെപകാടുകളനടെ 25 ശതമകാനെവുട്ടം
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നെടെക്കുന്നതറ്റ്.

കൂടെകാനത

കകരള

ജനെതയനടെ

ഉന്നമനെത്തെറിനെകായറി

എകകാലവുട്ടം

ശദ്ധറിചറിട്ടുള്ള ഇദൗ ബകാങറ്റ് കൃഷറികകാര, നചറുകറിടെ വന്ത്യവസകായറികള, സസയട്ടംനതകാഴറില
സട്ടംരട്ടംഭകര തുടെങ്ങറിയ ജനെവറിഭകാഗങ്ങനള എകകാലവുട്ടം നനകപറിടെറിച്ചുയരത്തെറിയറിട്ടുണറ്റ്
എന്നുള്ളതറ്റ് നെമള കകാകണണതകായറിട്ടുണറ്റ്. കൂടെകാനത ഗളഫറിലനെറിന്നറ്റ് കകരളത്തെറികലയറ്റ്
അയയ്ക്കുന്ന പണത്തെറിനന്റെ 40 ശതമകാനെവുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. വഴറിയകാണറ്റ് വരുന്നതറ്റ്.
അത്തെരത്തെറിലുള്ള

ബകാങറ്റ്

ഒരു

വന്കറിടെ

ബകാങറില

ലയറിച്ചുകഴറിയകമ്പകാള

സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ തകാലപരന്ത്യങ്ങള തന്ത്യജറികകണറി വരറിക സസകാഭകാവറികട്ടം മകാത്രമകാണറ്റ് .
ഇതറ്റ് സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ മുകന്നകാട്ടുള്ള വറികസനെനത്തെ പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുനമന്നറ്റ്
നെമുകറ്റ് കകാണകാന് കഴറിയട്ടം. അതുകപകാനല എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിനല ജനീവനെകകാനര
സട്ടംബനറിച്ചുട്ടം ലയനെട്ടം കദേകാഷകരമകാണറ്റ്. സകാനെകയറത്തെറിനന്റെ ഭൂരറിഭകാഗവുട്ടം വലറിയ
ബകാങകായ

എസറ്റ്.ബറി.നഎ

ജനീവനെകകാരകറ്റ്

ലഭറിക്കുകയട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിനല

ഭൂരറിഭകാഗട്ടം ജനീവനെകകാരക്കുട്ടം നപ്രകാകമകാഷന് ഒരു വറിദൂര സസപട്ടം മകാത്രമകായറി മകാറുകയട്ടം
നചയ്യുട്ടം. ഓകരകാ ബകാങറിനലയട്ടം നപ്രകാകമകാഷന് മകാനെദേണങ്ങള വന്ത്യതന്ത്യസമകായതറിനെകാല
ലയനെകശഷട്ടം പദേവറികളറില തുലന്ത്യത വരുത്തുന്നതറിനന്റെ ഭകാഗമകായറി നചററിയ ബകാങകായ
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിനല ജനീവനെകകാനര അവരുനടെ ഇകപകാഴനത്തെ തസറികയറിലനെറിന്നറ്റ്
തരട്ടംതകാഴകാനുള്ള സകാധന്ത്യത വളനര കൂടുതലകാണറ്റ്. ഇനതകാനക

ഇദൗ ബകാങറിനന്റെ
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പ്രവരത്തെനെനത്തെ നെല നെറിലയറില ബകാധറിക്കുട്ടം. ഇനതലകാട്ടം അഫകറ്റ് നചയ്യുന്നതറ്റ്
സകാധകാരണകകാരകായ ജനെങ്ങനളയകാണറ്റ്. രണകാട്ടംകറിടെ പദൗരന്മകാരക്കുള്ള പരറിഗണനെ
മകാത്രകമ എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ജനീവനെകകാരകറ്റ് ലഭറിക്കുകയള. കജകാലറി നെഷ്ടനപടെല മനറകാരു
കദേകാഷവശമകാണറ്റ്.

50

വരഷത്തെറിലധറികട്ടം

വയസറിനുമുകളറില

സരവ്വനീസുള്ളവരകറ്റ്

പ്രകായമുള്ളവര

വറി.ആര.എസറ്റ്.

നെറിരബനറിതമകായറിത്തെനീരുട്ടം.

നെമള

ഇനതകാനക

കണ്ടുനകകാണറിരറിക്കുന്നതകാണറ്റ്.

അനുഭവസമ്പന്നരകായ

അനലങറില
നെലകുവകാന്
പല

25
ബകാങറ്റ്

സലത്തുട്ടം

മറിടുകരകായ

ഇവരുനടെ

കൂടകത്തെകാനടെയള്ള നകകാഴറിഞ്ഞുകപകാകറ്റ് ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് കമഖലയറില ഒരു നനക്രസറിസറ്റ് തനന്ന
സൃഷ്ടറിക്കുട്ടം

എന്ന

ററിക്രൂടറ്റ്നമന്റെറ്റ്

കകാരന്ത്യത്തെറില

കുറയ്ക്കുകകയകാ

സട്ടംശയമറില.

അകതകാനടെകാപട്ടംതനന്ന

നെറിരത്തെലകാക്കുകകയകാ

നചയ്കതകകാട്ടം.

പുതറിയ
ഇതറ്റ്

അണ്എട്ടംകപ്ലകായ്നമന്റെറ്റ് സറിറ്റുകവഷന് കൂടുതല കമകാശമകാകറി തനീരക്കുന്നകതകാനടെകാപട്ടം ലകാ
ആന്റെറ്റ് ഓരഡര കപ്രകാബ്ലേട്ടംസറിനുട്ടം കസകാഷന്ത്യല ഡറിസ്റ്റേരബന്സറിനുട്ടം കകാരണമകായറിത്തെനീരുട്ടം.
കകരളത്തെറിനന്റെ

ഒട്ടുമറിക

നെഗരങ്ങളറിലുട്ടം

ഇരട

ബകാഞ്ചുകളട്ടം

എ.ടെറി.എമ്മുകളട്ടം

കണ്കടകാളറിട്ടംഗറ്റ് ഓഫനീസുകളട്ടം ലയനെഫലമകായറി ഉടെനലടുക്കുട്ടം. കകകാസ്റ്റേറ്റ് കടറിട്ടംഗറിനന്റെ
ഭകാഗമകായറി

ഇവയറില

മറികതുട്ടം

അടെച്ചുപൂട്ടുകകയകാ

ദനരസലങ്ങളറികലയറ്റ്

മകാററി

സകാപറിക്കുകകയകാ നചയ്യുട്ടം. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ ശകാഖകളട്ടം ഓഫനീസുകളമകാ യറിരറിക്കുട്ടം
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ദദുഃസറിതറികറ്റ് ഇരയകാകകണറിവരുന്നതറ്റ്. ഇതറ്റ് കസ്റ്റേകമഴറിനനെ, ജനെറല പബ്ലേറികറിനനെ
പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുട്ടം. പുതറിയ സകാഹചരന്ത്യങ്ങളമകായറി ഒത്തെറിണങ്ങകാന് കസ്റ്റേകമഴറ്റ്
ബുദ്ധറിമുട്ടുകയട്ടം അവര മററ്റ് ബകാങ്കുകളറില കചകകറുകയട്ടം നചയ്യുട്ടം. 2008-ല കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് സദൗരകാഷയട്ടം 2010-ല കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്കഡകാറുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യറില
ലയറിപറിചകപകാള അതറിനല 50 ശതമകാനെത്തെറിലധറികട്ടം വരുന്ന ഇടെപകാടുകകാര മററ്റ്
ബകാങ്കുകളറികലയറ്റ് കപകായറി. അതകാണറ്റ് ഇനെറി കകാണകാന് കപകാകുന്നതറ്റ്. അതുകപകാനല
പുതറിയ സകാഹചരന്ത്യങ്ങളമകായറി ഒത്തെറിണങ്ങകാന് ഇവരകറ്റ് ബുദ്ധറിമുടകാകുട്ടം. ശകാഖകളനടെ
ഓഫനീസുകളനടെ അടെച്ചുപൂടലവഴറി അധറികട്ടം വരുന്ന ജനീവനെകകാനര പുനെ:ക്രമനീകരണട്ടം
നെടെത്തുകയട്ടം തത്ഫലമകായറി അവനര ഇനന്ത്യയറില എവറിനടെ കവണനമങറിലുട്ടം സലട്ടം
മകാറ്റുകയട്ടം നചയ്യുട്ടം. ഇനതലകാട്ടം നെമള കകാകണണതകായണറ്റ്. ഇതറ്റ് ജനീവനെകകാരുനടെ
കുടുട്ടംബജനീവറിതനത്തെ ബകാധറിക്കുട്ടം, പ്രകതന്ത്യകറിചറ്റ് വനെറിതകാ ജനീവനെകകാരകറ്റ് ഇനതകാരു
കനീറകാമുടറിയകായറി മകാറുനമന്ന കകാരന്ത്യത്തെറില സട്ടംശയമറില. ഒരു ഭകാഗത്തെറ്റ് സകാമ്പത്തെറിക
ഉളകചരല അഥവകാ Financial inclusion-കവണറി വകാകതകാരകാനത സട്ടംസകാരറിക്കുകയട്ടം
മറുഭകാഗത്തെറ്റ് ബകാങറ്റ് ലയനെനത്തെ നകടറിപ്പുണരുന്നതുട്ടം ഒരു വറികരകാധകാഭകാസമകായറി നെമ്മുനടെ
മുമ്പറില കകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെറ്റ് നെടെപറിലകാകറിനകകാണറിരറിക്കുകയകാണറ്റ് . തനീരചയകായട്ടം
ബകാങറ്റ് ലയനെട്ടം നചറുകതകാ വലുകതകാ ആയറിനകകാള്ളനട, സകാമ്പത്തെറിക ഉളകചരലറിനനെ
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വളനര

പ്രതറികൂലമകായറി

ബകാധറിക്കുനമന്ന

കകാരന്ത്യത്തെറില

സട്ടംശയമറില.

ഒരു

സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ സട്ടംസ്കകാരട്ടം ഉളനകകാണ ബകാങറിനനെ ഭനീമകാകകാരനെകായറിട്ടുള്ള ആകഗകാള
വറിപണറിയനടെ സകാന്നറിദ്ധന്ത്യമുള്ള മനറകാരു ബകാങറില ലയറിപറിക്കുകമ്പകാള അടെറിയറ
വയനപടുന്നതറ്റ് ആ സട്ടംസകാനെനത്തെ ജനെങ്ങളനടെ വറികസറിത സസപങ്ങളകാനണന്നറ്റ്
നെമുകററിയകാട്ടം.
പറയകയണകായറി.

ശനീ. എസറ്റ്. ശരമ സട്ടംസകാരറിചകപകാള മദേര ബകാങകാനണന്നറ്റ്
അമ

കവരനപടുകമ്പകാള

ഉണകാകുന്ന

പ്രയകാസമകാണറ്റ് യഥകാരതത്തെറില ഇകപകാള സട്ടംഭവറിക്കുന്നതറ്റ്.

മവകകാരറികമകായ

ഒരുപറട്ടം ജനെങ്ങളനടെ

സകാമ്പത്തെറിക സകാക്ഷേരതയ്ക്കുകവണറി, അതുവഴറി സകാമ്പത്തെറിക ഉളകചരലറിനെറ്റ് കവണറിയള്ള
ആഗ്രഹങ്ങളകാണറ്റ് ഇകപകാള നെടെക്കുന്നതറ്റ്. തനീരചയകായട്ടം ലയനെകശഷട്ടം ഉടെനലടുക്കുന്ന
ബറിസറിനെസറ്റ് നെയങ്ങള സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ, അവറിടെനത്തെ ജനെതയനടെ തനെതകായ
ആവശന്ത്യങ്ങനള കപ്രകാത്സകാഹറിപറിക്കുന്നതകായറിരറികറിനലന്ന കകാരന്ത്യത്തെറില സട്ടംശയമറില.
അതുനകകാണ്ടുതനന്ന ഇദൗ ലയനെട്ടം കകരള ജനെതയനടെ സകാമ്പത്തെറിക ഉളകചരല എന്ന
സസപനത്തെ പറികന്നകാട്ടുവലറിക്കുട്ടം.
ലയനെട്ടംമൂലട്ടം
സട്ടംരക്ഷേറികനപടുന്നതറ്റ്.

കകകാരപകററ്റുകളനടെ
സരകകാരറിനന്റെ

തകാലപരന്ത്യമകാകുട്ടം
വറികസനെ

കൂടുതല

പ്രവരത്തെനെങ്ങളകകായകാലുട്ടം

സസകകാരന്ത്യ കകകാരപകറററ്റ് സകാപനെങ്ങളനടെ പദ്ധതറികളകകായകാലുട്ടം ഇകപകാള വകായ്പ
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നെലകറിനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ് വറിവറിധ ബകാങ്കുകളനടെ കണ്കസകാരഷന്ത്യട്ടം രൂപനീകരറിചകാണറ്റ്.
വകായ്പ അനുവദേറിക്കുന്നതറിനുമുമ്പറ്റ് പദ്ധതറികളനടെ ഫനീസറിബറിലറിററി ഓകരകാ ബകാങ്കുട്ടം
പ്രകതന്ത്യകട്ടം

പരറികശകാധറിക്കുന്നതുനകകാണറ്റ്

കടെറിഞ്ഞകാണറിടെകാന്

കഴറിഞ്ഞറിരുന്നു.

ഒരുപരറിധറിവനര
ഇതുമകാററി

ഒറബകാങറ്റ്

തടറിപറിനനെ
ആകുന്നകതകാനടെ

സറിതറിവറികശഷട്ടം മകാറുട്ടം. കകകാരപകററ്റുകളനടെ തകാലപരന്ത്യട്ടം കൂടുതല സട്ടംരക്ഷേറികനപടുട്ടം.
ലയനെട്ടംമൂലട്ടം ബകാങറ്റ്

അകദൗണ്ടുകളനടെയട്ടം ററികകകാരഡുകളനടെയട്ടം അപ്കഡഷനെറ്റ്

കകാലതകാമസട്ടം കനെരറിടുക, ഏനറടുക്കുന്ന ബകാങറിനന്റെ

നഷയര മപ്രസറ്റ്, ഡറിവറിഡന്റെറ്റ്

മുതലകായവ കുറയക, വലറിയ ബകാങകായ എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യനടെ നെറിഷറിയ ആസറിയനടെ
വന്ത്യകാപ്തട്ടംമൂലട്ടം ലയറികനപടുന്ന നചററിയ ബകാങ്കുകളക്കുണകാകുന്ന അധറികഭകാരട്ടം എന്നറിവ
മറ്റുചറില ദൂഷന്ത്യവശങ്ങളകാണറ്റ്. അതുകപകാനല 2008-ല ഉണകായ ആകഗകാള സകാമ്പത്തെറിക
പ്രതറിസനറികളകറിടെയറില ആകഗകാള ബകാങ്കുകളകപകാലുട്ടം നെറിലട്ടംനപകാത്തെറിയകപകാള
ഇനന്ത്യയറിനല

നപകാതുകമഖലകാ

പറിടെറിച്ചുനെറിന്നതറ്റ്

നെമ്മുനടെ

ബകാങ്കുകള

മുമ്പറിലുള്ള

ഒരുകപകാറലുകപകാലുട്ടം

അനുഭവ

പകാഠങ്ങളകാണറ്റ്.

ഏലകകാനത
ഇനതകാന്നുട്ടം

ഉളനകകാള്ളകാനത പടെറിഞ്ഞകാറന് മകാതൃകയറില കകന്ദ്രനീകൃത സസഭകാവമുള്ള ഒരു ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
സട്ടംസ്കകാരട്ടം

നെട്ടുവളരത്തെകാന്

ഇനന്ത്യ

ശമട്ടം

നെടെത്തുന്നുനവന്നുള്ളതകാണറ്റ്

വറികരകാധകാഭകാസമകായറി കകാണകാന് കഴറിയന്നതറ്റ്. ബകാലന്സ്ഷനീററില എലകാ പകാദേങ്ങളറിലുട്ടം
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ലകാഭട്ടംമകാത്രമുള്ള
ഇടെപകാടുകള

ഒരു

ബകാങറിനനെ,

സട്ടംസകാനെനത്തെ

ജനെതയനടെ

സകാമ്പത്തെറിക

ഇഴകചരന്നുകറിടെക്കുന്ന വളനര റനീച്ചുള്ള ഒരു പ്രകാകദേശറിക ബകാങറിനനെ

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യറില

ലയറിപറിചറ്റ്

എന്തുഗുണമകാണറ്റ്

ആ

പ്രകദേശനത്തെ

ജനെങ്ങളക്കുണകാക്കുന്നനതന്നകാണറ്റ് ഇവറിനടെ എലകാവരുട്ടം കചകാദേറിചതറ്റ്.

ഭകാരതത്തെറിനല

നപകാതുകമഖലകാ ബകാങ്കുകളറില ഏനതങറിലുട്ടം ഭനീഷണറിയറില ആനണങറില അതറിനെറ്റ്
പ്രധകാനെകകാരണട്ടം

വരദ്ധറിച്ചുവരുന്ന

കറിടകാകടെങ്ങളകാണറ്റ് (എന്.പറി.എ.).

നെറിഷറിയ

ആസറികനളന്ന

ഓമനെകപരുള്ള

അതകാണറ്റ് വറിജയറ്റ് മലന്ത്യയനടെ കകാരന്ത്യങ്ങനളകാനക

ഇവറിനടെ സൂചറിപറിചതറ്റ്. വന്കറിടെകകാര വന്നറ്റ് സകാധകാരണകകാരുകടെതുളനപനടെയള്ള
പണട്ടം എടുക്കുകയട്ടം അതറ്റ് തറിരറിചടെയകാതറിരറിക്കുകയട്ടം നചയ്യുന്ന അവസയകാണറ്റ് നെമള
കകാണുന്നതറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് ഇത്തെരട്ടം പ്രശ്നങ്ങള ഒഴറിവകാകകാന്

ഒരു കകാരണവശകാലുട്ടം

ഇദൗ ലയനെട്ടം അനുവദേറികകാന് പകാടെറില. അതറിനുകവണറി നകകാണ്ടുവന്ന
ഉപകക്ഷേപനത്തെ

വനീണ്ടുട്ടം

പറിന്തുണച്ചുനകകാണറ്റ്

ഞകാന്

എനന്റെ

ഇദൗ

വകാക്കുകള

അവസകാനെറിപറിക്കുന്നു.
ശനീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല : സര, എനെറികറ്റ് അനുവദേറിച ഒരുമറിനെറിടറ്റ് തനന്ന
ജകാസറിയകാണറ്റ്. രണ്ടുഭകാഗത്തുനെറിന്നുട്ടം സമകാനെമകായ വകാദേഗതറികളട്ടം ആശങകളട്ടം ഇവറിനടെ
പ്രകടെറിപറിക്കുകയണകായറി. ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി അവതരറിപറിച പ്രകമയനത്തെ
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ഞകാന്

എതറിരക്കുന്നു.

എന്നതറികനെകകാള

ആ

കൂടുതല

അടെറിസകാനെത്തെറിലുള്ള

എതറിരപറിനന്റെ
രകാഷനീയമകായറി

വകാദേഗതറികള

അടെറിസകാനെട്ടം

ഒരു

സകാമ്പത്തെറികട്ടം

Anti-Modi-Sentiments-നന്റെ

കമന്യൂണറിസ്റ്റുകകാര

കകകാണ്ഗ്രസസ്സുകകാര അതറ്റ് ഏറ്റുപറയകയട്ടം മറ്റുള്ളവര

ആവറിഷരറിക്കുകയട്ടം

നെറിസഹകായരകായറി അതറിനെറ്റ്

കൂട്ടുനെറിലക്കുകയട്ടം നചയ്യുന്ന ദൃശന്ത്യമകാണറ്റ് ഞകാന് കകാണുന്നതറ്റ്.

ഇദൗ ചരച കകട

അവസരത്തെറില എനെറികറ്റ് ഒരു കകാരന്ത്യമകാണറ്റ് കതകാന്നറിയതറ്റ്, സസകാതനന്ത്യട്ടം കറിടറിയ ഉടെന്
തറിരുവറിതകാട്ടംകൂര ഭകാരതത്തെറില ലയറികകാനുള്ള ശമട്ടം ആരട്ടംഭറിചകപകാള ഇകതകപകാലുള്ള
വകാദേങ്ങനളകാനകയകാണറ്റ് ഉന്നയറിചറിരുന്നതറ്റ്. നെമ്മുനടെ സസത്തുട്ടം വന്ത്യകറിതസവുനമലകാട്ടം
നെഷ്ടനപടെകാന് കപകാകുന്നു, കകരളനീയത നെഷ്ടനപടെകാന് കപകാകുന്നു, വലറിയവന് നെമനള
വന്നറ്റ് പറിടെറിചടെക്കുട്ടം വറിഴങ്ങുട്ടം തുടെങ്ങറിയ ആശങളകാണറ്റ് അന്നുട്ടം ഉന്നയറിചറിരുന്നതറ്റ് .
പനക്ഷേ,

ഇന്നറികപകാള

തറിരറിഞ്ഞുകനെകാക്കുകമ്പകാള,

അത്തെരത്തെറിലുള്ള

ആശങകള

പ്രകടെറിപറികകാന് കദേശനീയകബകാധമുള്ള ആരുട്ടം തയ്യകാറകാകുനമന്നറ്റ് കതകാന്നുന്നറില. ഇന്നറ്റ്
ഇത്രയട്ടം ആശങകള വരകാന് കകാരണട്ടം കണ്സന്യൂകമഴറിനെറ്റ്/ നെറികക്ഷേപകരകറ്റ് പണട്ടം
മുടെകറിയവരകകകാ,
യൂണറിയനുകളമകായറി
ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള

ബകാങറ്റ്

ഉകദേന്ത്യകാഗസരകകകാ

ബനനപട
നെഷ്ടനപടുന്ന

പരകാതറികളറില.

ആളകള
അവസരത്തെറില

കടഡറ്റ്

അനുഭവറിച്ചുനകകാണറിരറിക്കുന്ന
അവരകറ്റ്

വലറിയ
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ആശങകളനണന്നുള്ളതറ്റ്

ശരറിയകാണറ്റ്.

അതലകാനത

വന്ത്യവസയകാണറ്റ് തകാലപരന്ത്യട്ടം നകകാടുക്കുന്നനതങറില

രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെ

സമ്പദേറ്റ്

അവരകകാരക്കുട്ടം ആശങയറ്റ്

യകാനതകാരു അവകകാശവുമറില. അവരുനടെ എലകാ കകാരന്ത്യങ്ങളട്ടം സട്ടംരക്ഷേറിച്ചുനകകാണ്ടുട്ടം
സകാമ്പത്തെറിക

വറിദേഗ്ദ്ധനകാരുട്ടം

രകാജന്ത്യനത്തെ

ഒന്നകായറി

നെറിരത്തെകാന്

ആഗ്രഹറിക്കുന്ന

ആളകളട്ടം ആഴത്തെറില പഠറിച്ചുനകകാണ്ടുതനന്നയകാണറ്റ് ഇതറ്റ് നചയ്യുന്നതറ്റ്. ഇന്നറ്റ് ആകഗകാള
സമ്പദേറ്റ് വന്ത്യവസയറില ആകഗകാളനീകരണത്തെറിനന്റെ യഗമകാണറ്റ്.
ചറിനകാഗതറിയറില മകകകാരന്ത്യട്ടം നചയ്യകാന് സകാദ്ധന്ത്യമല.

പഴയ രനീതറിയറിനല

ഇവറിനടെ ഉദേകാഹരണങ്ങള

പറയകയണകായറി. ആകഗകാളനീകരണത്തെറില വലറിയ നെറിലയറിലുള്ള ഇടെപകാടുകള വരുന്ന
സകാഹചരന്ത്യത്തെറില

വലറിയ

നെറിലയ്ക്കുള്ള

ബകാങ്കുകള

തനന്ന

ആകഗകാളകാടെറിസകാനെത്തെറിലുള്ള ഒരു ബകാങ്കുകപകാലുട്ടം ഇനന്ത്യയറിലറില.

കവണട്ടം.

ഇന്നറ്റ്

വകാസവത്തെറില

Fastest Growing Economy-യകാണറ്റ് ഇനന്ത്യനയന്നറ്റ് കലകാകത്തെറിനല വറിദേഗ്ദ്ധനകാര
സമതറിക്കുന്ന കകാലഘടത്തെറില അത്തെരത്തെറിലുള്ള ഒരു ബകാങ്കുകപകാലുട്ടം ഇനന്ത്യയറിലറില.
ഇദൗ സകാഹചരന്ത്യത്തെറില ഇതുണകാകകണതറ്റ് ആവശന്ത്യമകാണറ്റ്.
അതറില

പ്രവരത്തെറിക്കുന്നവരുനടെ

ജനീവറിത

നെറിലവകാരട്ടം,

ആ അവസരത്തെറില
ടകാന്സ്ഫര

തുടെങ്ങറിയ

തകാലപരന്ത്യങ്ങള സട്ടംരക്ഷേറികകാന് വന്ത്യവസനചയ്യുട്ടം. ലയനെട്ടം വന്നകാല കരഷകരകറ്റ് കടെട്ടം
കറിടറില, വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പ ലഭറികറില, എന്നുട്ടം മറ്റുനമകാനക പറയന്നതറ്റ് കണടെചറ്റ്
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ഇരുടകാകകാന് കവണറി നെടെത്തുന്ന ശമങ്ങളകാണറ്റ്. ഒരു Anti-Modi

- കണടെചറിട്ടുള്ള

വറികരകാധട്ടം, എലകാ യകറികളക്കുട്ടം അതനീതമകായറി പ്രവരത്തെറിക്കുന്ന ദൃശന്ത്യമകാണറ്റ് ഇവറിനടെ
കകാണുന്നതറ്റ്. ഇനതലകാട്ടം നെറിരഭകാഗന്ത്യകരനമകന്ന പറയകാന് കഴറിയൂ. എനെറികറ്റ് കതകാന്നുന്ന
ഒരുദേകാഹരണട്ടം, ഒരു നപണ്കുടറിനയ വളനര ഇഷ്ടകത്തെകാനടെ വളരത്തെറിവലുതകാകറി,
വറിവകാഹട്ടം കഴറിചറ്റ് ഭരത്തെകാവറിനന്റെകാപട്ടം ഒരു പുതറിയ ജനീവറിതട്ടം തുടെങ്ങകാന് കപകാകുകമ്പകാള
അച്ഛനുട്ടം അമയ്ക്കുട്ടം വറിഷമമുണകാകുന്നതറ്റ് സസകാഭകാവറികമകാണറ്റ്. അതറ്റ് മനെസറിലകാകകാന്
സകാധറിക്കുട്ടം. അവര ഒരു കുടുട്ടംബമകായറി

ആ കുടുട്ടംബനത്തെ മുഴവന് സട്ടംരക്ഷേറികകാന്

കഴറിയന്ന അവസയറികലയറ്റ് വളരന്നറ്റ് വറികസറികകാന് കപകാകുന്ന ഒരു സകാഹചരന്ത്യട്ടം
ഉണകാകുന്നു.
മറി. നഡപന്യൂടറി സനീകര: പ്ലനീസറ്റ്..... കണ്ക്ലൂഡറ്റ്...... സമയട്ടം അധറികനമടുത്തു.
ശനീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല: സര, എനെറികനുവദേറിചതറ്റ് ഒരു മറിനെറിടകാനണന്നററിയകാട്ടം.
139

കപരുട്ടം

എതറിരക്കുകമ്പകാള

ഒരകാളനകങറിലുട്ടം

പറയകാന്

അനുവദേറികകാത്തെ

സകാഹചരന്ത്യവുട്ടം ഞകാന് മനെസറിലകാക്കുന്നു. കകകാണ്ഗ്രസറ്റ്-കമന്യൂണറിസ്റ്റേറ്റ് കൂട്ടുനകടറിനന്റെ
ദൃശന്ത്യമകാണറ്റ് ഇവറിനടെ കകാണുന്നതറ്റ്. ഞകാന് ഇദൗ പ്രകമയനത്തെ എതറിരത്തുനകകാണറ്റ്
നെറിരത്തുന്നു.
ശനീ.

കകകാവൂര

കുഞ്ഞുകമകാന്:

സര,

ഞകാന്

ഇദൗ

പ്രകമയനത്തെ
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അനുകൂലറിക്കുകയകാണറ്റ്.

സസനട്ടം

മകനള

വറിലക്കുന്നതറിനെറ്റ്

തുലന്ത്യമകായറിട്ടുള്ള

സട്ടംസകാരമകാണറ്റ് രകാകജടന് ഇവറിനടെ നെടെത്തെറിയതറ്റ്. ഞങ്ങളകതറ്റ് അട്ടംഗനീകരറികകാന്
കഴറിയറില.

ഭരണ-പ്രതറിപക്ഷേട്ടം കൂടകായറി കയകാജറിചറ്റ് ഇതറിനനെ എതറിരക്കുന്നതറ്റ്

കകരളത്തെറിനന്റെ നപകാതുവകായറിട്ടുള്ള ആവശന്ത്യത്തെറിനെറ്റ് കവണറിയകാണറ്റ്. കകന്ദ്രട്ടം ഭരറിക്കുന്നതറ്റ്
ബറി.നജ.പറി. ആനണന്നുപറഞ്ഞറ്റ് കകരളത്തെറില

ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള

വൃത്തെറിനകട

സമനീപനെട്ടം സസനീകരറികകാന്

ഞങ്ങള ഒരറികലുട്ടം അനുവദേറികറില. ബറി.നജ.പറി. അല

ആരകായകാലുട്ടം

എതറിരക്കുനമന്ന

ശകമകായറി

കകാരന്ത്യത്തെറില

എല.ഡറി.എഫറ്റ്,-ഉട്ടം

യ.ഡറി.എഫറ്റ്.-ഉട്ടം ഒറനകടകാകുന്നതറ്റ് നപകാതുതനീരുമകാനെത്തെറിനന്റെ അടെറിസകാനെത്തെറിലകാണറ്റ്.
കകരളത്തെറിനല ജനെങ്ങള ഏറവുട്ടം കൂടുതല ആശയറിക്കുന്നതറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.നയയകാണറ്റ്.
വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ വകായ്പ, മുദകാ വകായ്പ, കകാരഷറിക-കകാരഷറികകതര വകായ്പകള, വകാഹനെ വകായ്പ,
വറിവകാഹ വകായ്പ ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള വകായ്പകനളലകാട്ടം നകകാടുക്കുന്നതറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യകാണറ്റ്.
സകാധകാരണകകാരനെറ്റ് ലഭറികകണ വറികകന്ദ്രനീകൃത സരവ്വനീസുകളകപകാലുട്ടം ഇലകാതകാകകാന്
കപകാവുകയകാണറ്റ്.

കകരളത്തെറിനല

ബകാങറ്റ്

നഡകപകാസറിറകായ

വലറിയ

തുകയറില

കണ്ണുവച്ചുനകകാണറ്റ് കകകാരപകററ്റുകള നെടെത്തുന്ന ഗൂഢകാകലകാചനെയനടെ ഫലമകായകാണറ്റ്
ലയനെട്ടം നെടെപറിലകാകകാന് കപകാകുന്നതറ്റ്. അധറികകാര വറികകന്ദ്രനീകരണത്തെറിനുകവണറിയള്ള
നവല്ലുവറിളറി തനന്നയകാണറ്റ് ബകാങ്കുകള തമറില നെടെക്കുന്നതറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യറില 12000-
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കത്തെകാളട്ടം ജനീവനെകകാരകാണുളളതറ്റ്. ഇവറിനടെ പലരുനടെയട്ടം സട്ടംസകാരട്ടം കകടകാലകത്തെകാന്നുട്ടം
ജനീവനെകകാരകറ്റ് കവണറിയകാണറ്റ് ഞങ്ങള സട്ടംസകാരറിക്കുന്നനതന്നറ്റ്. 12000-കത്തെകാളട്ടം
വരുന്ന ജനീവനെകകാരുനടെ പ്രശ്നമല. ആ ജനീവനെകകാരുട്ടം നെമകളകാനടെകാപട്ടം കചരന്നുനെറിന്നറ്റ്
പ്രവരത്തെറിക്കുന്നവരകാണറ്റ്. അവരറില 10000 ക്ലെകാരക്കുട്ടം പന്യൂണുട്ടം ഉളനപടുന്ന അവകാരഡറ്റ്
സ്റ്റേകാഫട്ടം 3500-ലധറികട്ടം ഓഫനീസരമകാരുട്ടം ഉളനപടുന്നു. കകരളത്തെറില ഏറവുട്ടം കൂടുതല
നഷയര മകാരകറ്റുള്ളതറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.കകാണറ്റ്. അനതകാന്നുട്ടം കണറിനലന്നറ്റ് നെടെറികകാന്
കഴറിയറില. ഒരു ബകാങറ്റ് കകരളത്തെറിലുള്ളകപകാള സകാധകാരണകകാരകറ്റ് വകായ്പനയടുകകാന്
സകാധറിക്കുട്ടം. ഇവറിനടെയള്ള എട്ടം.എല.എ.മകാര, ഉകദേന്ത്യകാഗസര, ജനെപ്രതറിനെറിധറികള
എന്നറിവരുനടെനയലകാട്ടം
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യകടെതറ്റ്

കയ്യറില

എ.ടെറി.എട്ടം

ആയറിരറിക്കുട്ടം.

കകാരഡുണകാകുട്ടം.

സകാധകാരണകകാര

അനതലകാട്ടം
ഏറവുട്ടം

തനന്ന
കൂടുതല

ആശയറിക്കുന്നതറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.നയ തനന്നയകാണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് ആരറ്റ് തുരങട്ടം
വചകാലുട്ടം അതറിനനെ ഞങ്ങള ശകമകായറി എതറിരക്കുട്ടം. ബറി.നജ.പറി.-യനടെ ഹറിഡന്
അജണ നെടെപറിലകാകകാനുള്ള വന്ത്യകാകമകാഹട്ടം ഒരറികലുട്ടം അട്ടംഗനീകരറികകാന് കഴറിയറില.
അതുനകകാണറ്റ് മുഖന്ത്യമനറി അവതരറിപറിച പ്രകമയനത്തെ ഞകാന് അനുകൂലറിക്കുന്നു.
നപ്രകാഫ. നക. യ. അരുണന്: സര, ചടട്ടം 130 അനുസരറിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷേപനത്തെ
ഞകാന് പറിനകാങ്ങുകയകാണറ്റ്. ഇവറിനടെ ശനീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല ഇകകാരന്ത്യത്തെറില പറഞ്ഞ
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വസ്തുതകള - വസ്തുകകള എന്നു പറയകാന് കഴറിയറില. നെമള ഈ പ്രശ്നനത്തെ
സമനീപറിക്കുകമ്പകാള കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില
ലയറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള അതറിചടുലമകായ നെനീകങ്ങള ആരട്ടംഭറിച്ചുകഴറിഞ്ഞു. അതുമകാത്രമല,
5 അകസകാസറികയററ്റ് ബകാങ്കുകളട്ടം 20 നപകാതുകമഖലകാ സകാപനെങ്ങളട്ടം കൂടെറി ഈ
രൂപത്തെറില

കസ്റ്റേററ്റ്

ബകാങറ്റ്

ഓഫറ്റ്

ഇനന്ത്യയ്ക്കുകനീഴറില

നകകാണ്ടുവരുന്നതറിനുള്ള

ഗൂഢപരറിശമവുട്ടം അണറിയറയറില നെടെക്കുന്നുണറ്റ്. എന്നകാല ഇകകാരന്ത്യങ്ങനളകാനക വളനര
വന്ത്യകമകായറി പരറികശകാധറിക്കുകമ്പകാള ഇതറ്റ് ഇകന്നകാ ഇന്നലകയകാ തുടെങ്ങറിയതല. 1970ല ബകാങ്കുകളനടെ കദേശസകാലകരണട്ടം നെടെന്നു.
തമറിലുള്ള

ഐകന്ത്യനത്തെ

ഇനറിരകാഗകാനറി

ദൃഢനപടുത്തുക

സരകകാരറിനന്റെ

കരഷകരുട്ടം നതകാഴറിലകാളറികളട്ടം
എന്നതകായറിരുന്നു

പ്രധകാനെ

ഉകദ്ദേശന്ത്യട്ടം.

വകാസവത്തെറില
ബകാങ്കുകള

കദേശസകാലകരറിചകതകാടുകൂടെറി സകാധകാരണകകാരകായ ജനെങ്ങളകറ്റ് ധകാരകാളട്ടം നമചങ്ങള
കറിടറി.

കനെരനത്തെ

ഇവറിനടെ

പലരുട്ടം

സൂചറിപറിചതുകപകാലതനന്ന

അധദുഃസറിത

ജനെവറിഭകാഗങ്ങളകറ്റ് സകാമ്പത്തെറിക കമഖലയറില നചററിയ അവകകാശങ്ങളനണന്നറ്റ്
ഭകാരതത്തെറിനല

ജനെകകകാടെറികള

കദേശസകാലകരണത്തെറിനുകശഷമകാണറ്റ്.

മനെസറിലകാക്കുന്നതറ്റ്

ഈ

1970-കളക്കുകശഷട്ടം ഇനന്ത്യകാരകാജന്ത്യട്ടം ഭരറിച

കകകാണ്ഗ്രസറ്റ് കദേശസകാലകരണട്ടം നകകാണറ്റ് ലഭറികകണ ഗുണങ്ങളറിനലകാനകത്തെനന്ന
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മകായട്ടം കചരത്തെതറിനന്റെ അടെറിസകാനെത്തെറില പറികന്നകാട്ടുകപകാവുകയകാണറ്റ് ഉണകായതറ്റ് .
അതറിനുകശഷട്ടം

ഇകപകാള

വന്നറിട്ടുകണകാ?

ഒകര

ബറി.നജ.പറി.

വഞറിയറിലത്തെനന്ന

ഭരറിക്കുന്നു.

എനനങറിലുട്ടം

സഞരറിക്കുന്നവരകായറി

വന്ത്യതന്ത്യകാസട്ടം

തനീരുകയകാണറ്റ്.

ആകഗകാളവത്കരണ - സസകകാരന്ത്യവത്കരണ നെയങ്ങളനടെ അടെറിസകാനെത്തെറില സമ്പന്ന
പക്ഷേപകാതറിതസട്ടം

പ്രകടെറിപറിച്ചുനകകാണറ്റ്

ജനീവറിതത്തെറികലയറ്റ്

ഒരരതത്തെറിലുട്ടം

അധദുഃസറിത

ജനെവറിഭകാഗങ്ങളനടെ

തറിരറിഞ്ഞുകനെകാകകാനതയള്ള

സകാമ്പത്തെറിക

നെയത്തെറിനന്റെ ഫലമകായറിട്ടുള്ളതകാണറ്റ് ഇകപകാള കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ്
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില ലയറിപറിക്കുന്നതറ്റ്. ഓകരകാ അകസകാസറികയററ്റ് ബകാങ്കുകളട്ടം
വന്ത്യതന്ത്യസ സട്ടംസകാനെങ്ങളറില രൂപനീകൃതമകായ ഒരു കകാലകാവസയണറ്റ്. അതകാതറ്റ്
ജനെങ്ങളനടെ
സകാമ്പത്തെറിക

അഭറിരുചറികളകനുസരറിച്ചുട്ടം
സകാപനെങ്ങള

അതകാതറ്റ്

ഇച്ഛകളകനുസരറിച്ചുമകാണറ്റ്
സലങ്ങളറില

രൂപട്ടം

ഇത്തെരട്ടം
നകകാണതറ്റ് .

വകാസവത്തെറില ഒരു ബകാങറ്റ് എന്നുപറയകമ്പകാള പ്രധകാനെമകായട്ടം കടെമകാണറ്റ് പ്രശ്നട്ടം,
കലകാണ്നകകാടുക്കുന്നതുട്ടം, അതറ്റ് ആവശന്ത്യമുള്ളവരകറ്റ് തനന്ന നകകാടുക്കുന്നതുമകാണറ്റ് പ്രശ്നട്ടം.
പനക്ഷേ

സട്ടംഭവറിച്ചുനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ്

തകാലപരന്ത്യത്തെറിനെനുസരറിച്ചുട്ടം

പ്രകാകദേശറികമകായറി

ഓകരകാ

അഭറിരുചറികനുസരറിച്ചുട്ടം

രൂപട്ടംനകകാണ

അകസകാസറികയററ്റ്

ബകാങ്കുകള ഒനകത്തെനന്ന ഇകപകാള വറിഴങ്ങന്ന ഒരവസയറികലയ്നകത്തെറിയതറ്റ് ആദേന്ത്യട്ടം
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സൂചറിപറിചതുകപകാനല ആകഗകാളവലകരണത്തെറിനന്റെ ഭകാഗമകായറിടകാണറ്റ്. നെമ്മുനടെ നെകാടറില
പഴയ കകാലത്തെറ്റ് നപകാളറിഞ്ഞ ബകാങ്കുകളണകായറിട്ടുണറ്റ്. ബകാങറ്റ് നപകാളറിഞ്ഞകപകാള
പലകായനെട്ടം നചയ്യനപകടെണറിവന്ന ജനെതയണകായറിട്ടുണറ്റ്. പറിന്നനീടെവര നകടറിപടുത്തെ ചറില
സകാമകാജന്ത്യങ്ങളണറ്റ്.

എലകാവരക്കുട്ടം

അററിയകാവുന്നതുകപകാനല

എന്നറിവയമകായറി ബനനപട്ടുനകകാണറ്റ്
മകാറങ്ങള വരുത്തെറിയറിട്ടുണറ്റ്.

കടെട്ടം,

ബകാങറ്റ്

സകാഹറിതന്ത്യ സകാട്ടംസ്കകാരറിക മണലങ്ങളറില

ഇബ്സനന്റെ 'കഡകാളസറ്റ് ഹദൗസറ്റ് ' എന്ന പുസകട്ടം

പ്രധകാനെമകായട്ടം അവറിടെന്നു തുടെങ്ങുകയകാണറ്റ്. എനകാണറ്റ് കടെട്ടം, അതറിനന്റെ മവകകാരറികത,
അതറ്റ്

മനുഷന്ത്യനനെ

നെശറിപറിക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങനളകാനകത്തെനന്ന

വറിശദേനീകരറിക്കുന്ന

നെകാടെകങ്ങള. നെമ്മുനടെ നെകാടറില ഈ രൂപത്തെറില ബകാങറ്റ് നപകാളറിഞ്ഞകപകാള, നെകാടുവറിടറ്റ്
വയനെകാടറിനലത്തെറികചരന്നവരുനടെ

ജനീവറിതനത്തെ

എസറ്റ്.നക. നപകാറകകാടെറിനന്റെ 'വറിഷകനെന്ത്യക'.

ആസദേമകാകറി

ചറിത്രനീകരറിചതകാണറ്റ്

ഞകാന് ഇവറിനടെ ഉകദ്ദേശറിക്കുന്നതറ്റ്

പ്രധകാനെമകായട്ടം കടെട്ടം എന്നുപറയന്ന രനീതറി അതകായതറ്റ് debt trap എന്നതറ്റ് death trap
ആയറി മകാറുകയകാണറ്റ്.
ജനെവറിഭകാഗങ്ങളകറ്റ്

കനെരനത്തെ സൂചറിപറിചതുകപകാനല അവശതയനുഭവറിക്കുന്ന
കകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെറ്റ്

ആവറിഷരറിചറിട്ടുള്ള

ഉപകാധറികളട്ടം

നെറിയനണങ്ങളമറിലകാനത മനുഷന്ത്യനെറില വറിശസകാസട്ടം അരപറിച്ചുനകകാണ്ടുള്ള ഒരു രനീതറി
അവലട്ടംബറികകാന് കുറനചങറിലുട്ടം മുകന്നകാട്ടുവന്നറിട്ടുള്ളതറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര
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ആണറ്റ്. മനുഷന്ത്യനെറില വറിശസകാസമരപറിച്ചുനകകാണറ്റ് മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാവുന്ന ജനെകാധറിപതന്ത്യ
രനീതറികളട്ടം മശലറികളട്ടം മകറതറ്റ് ബകാങ്കുകളകാണറ്റ് അനുവരത്തെറിച്ചുവരുന്നതറ്റ് . നെമ്മുനടെ
നെകാടറില

വറിശസകാസമറിലകാത്തെതറ്റ്

മനുഷന്ത്യനനെ

മകാത്രമകാണറ്റ്.

ഇകപകാള

നസന്ടല

ഗവണ്നമന്റെറ്റ് നെടെപറിലകാകറിയ കജകായറിന്റെറ്റ് ലയബറിലറിററി ഗ്രൂപറിനന്റെ ഉപജ്ഞകാതകാവറ്റ്
ആരകാണറ്റ് എന്നതല പ്രശ്നട്ടം. കജകായറിന്റെറ്റ് ലയബറിലറിററി ഗ്രൂപറ്റ് ഈ രകാജന്ത്യനത്തെ മനുഷന്ത്യനനെ
വറിശസകാസറിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമകാണറ്റ്, സ്ത്രേനീകനള വറിശസസറിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമകാണറ്റ്.
ഉത്തെകരനന്ത്യയറിനലകാനകത്തെനന്ന കടെത്തെറിനുകവണറി സമരപറികകാന് ആധകാരവുട്ടം മററ്റ്
പണയവസ്തുകളട്ടം

ഇലകാനത

വരുന്ന

സകാഹചരന്ത്യത്തെറില

പരസരട്ടം

മനുഷന്ത്യനനെ

വറിശസസറിച്ചുനകകാണറ്റ് കടെട്ടം നകകാടുക്കുകയകാണറ്റ്. അങ്ങനനെ കടെട്ടംനകകാടുക്കുന്ന ഒരു
രനീതറിയകാണറ്റ് കജകായറിന്റെറ്റ് ലയബറിലറിററി ഗ്രൂപറ്റ്. ആധകാരവുട്ടം മററ്റ് വസ്തുകളനമകാന്നുട്ടം
പണയട്ടംവയകാനത

പരസരട്ടം ജകാമന്ത്യട്ടംനെറിന്നകാല അതന്ത്യകാവശന്ത്യട്ടം കുറചറ്റ് ആളകളകറ്റ്

അനലങറില ഒരു സട്ടംഘത്തെറിനെറ്റ് മുകന്നകാടറ്റ് കപകാകുന്നതറിനുള്ള നെല

രനീതറിയകാണതറ്റ് .

ജനെങ്ങനള

വറിലപറിടെറിപ്പുള്ള

സഹകായറിക്കുന്നതറിനുകവണറി

ഇപ്രകകാരട്ടം

പണയവസ്തുനവകാന്നുമറിലകാനത കടെട്ടംനകകാടുക്കുന്ന ഒരു ബകാങ്കുനണങറില അതറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ്
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂറകാണറ്റ്. ഇവറിനടെ എലകാകപരുട്ടം പറഞ്ഞതുകപകാലതനന്ന കസ്റ്റേററ്റ്
ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര പ്രകാകദേശറികമകായറി ആരജറിച സട്ടംസ്കകാരത്തെറിനന്റെ പ്രശ്നങ്ങളണറ്റ്.
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1946-ല തറിരുവറിതകാട്ടംകൂറകായറിരുന്നു. അന്നറ്റ് തറിരു-നകകാചറി വന്നറിടറില. 1948-49
കകാലത്തെകാണറ്റ് തറിരു-നകകാചറി വരുന്നതറ്റ്. ഞങ്ങനളകാനക വരുന്നതറ്റ് മലബകാററില
നെറിന്നകാണറ്റ്. അകപകാള തറിരുവറിതകാട്ടംകൂററിനന്റെ രൂപത്തെറില

ആരജറിച

പ്രകാകദേശറിക

സട്ടംസ്കകാരത്തെറിലനെറിന്നറ്റ് ഊരജട്ടം വലറിനചടുത്തെറ്റ് മുകന്നകാട്ടുകപകായറിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്

കസ്റ്റേററ്റ്

ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര. അതറ്റ് കകരളത്തെറിലകാണറ്റ്. ആ സട്ടംസ്കകാരത്തെറിനന്റെ സമ്പന്നത,
കശഷ്ഠത, മകാനെവറികത, സഹറിഷ്ണുത എന്നറിവ ആരജറിച ഒരു ബകാങകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂര. അതുനകകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ വറിഴങ്ങകാന് കപകാകുന്ന അവസയ്നകതറിരകായറി ഇവറിനടെ നകകാണ്ടുവന്ന
ഉപകക്ഷേപനത്തെ പൂരണമകായറി ഞകാന് അനുകൂലറിക്കുന്നു.
ശനീ. പറി. ഉമബദള്ള : സര, കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ്

ഇനന്ത്യയറില

ലയറിപറികകാനുള്ള

നെനീകത്തെറിലനെറിന്നറ്റ്

ററിസരവറ്റ്

ബകാങ്കുട്ടം

കകന്ദ്രസരകകാരുട്ടം പറിന്മകാറണട്ടം എന്നകാവശന്ത്യനപടുന്ന ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറിയനടെ
ഉപകക്ഷേപനത്തെ ഞകാന് അനുകൂലറിക്കുകയകാണറ്റ്. കകരളത്തെറിനന്റെ സസനട്ടം ബകാങറ്റ് എന്നറ്റ്
അവകകാശനപടെകാവുന്ന

ഏക

ബകാങകാണറ്റ്

എന്നതുനകകാണകാണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ

കസ്റ്റേററ്റ്

ബകാങറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-ല

ഓഫറ്റ്

ടകാവന്കൂര

ലയറിപറികകാനുള്ള

നെനീകത്തെറിനനെതറിരകായറി ഒരു നപകാതുവറികകാരട്ടം ഈ സഭയറില ഉയരന്നുവന്നതറ്റ് . ഇതറ്റ് ഈ
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സഭയറില മകാത്രട്ടം ഉയരന്നുവന്ന നപകാതുവറികകാരമല. സഭയ്ക്കുപുറത്തുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ
എസറ്റ്.ബറി.ഐ.-ല

ലയറിപറിക്കുന്നതറിനനെതറിരകായറിട്ടുള്ള

നപകാതുവറികകാരട്ടം

ഉയരന്നുവന്നറിട്ടുണറ്റ്. അതറ്റ് ചുരുകട്ടം ചറില ജനീവനെകകാനര മകാത്രട്ടം ബകാധറിക്കുന്ന പ്രശ്നമകായറി
നെകാട്ടം കണ്ടുകൂടെകാ. കകരളത്തെറിനല സകാധകാരണകകാരകായറിട്ടുള്ള ആളകള, പകാവനപട
കരഷകര,

വറിദേന്ത്യകാരതറികള

തുടെങ്ങറിയവനരലകാട്ടം

ഈ

നെനീകത്തെറിനനെതറിരകായറി

പ്രതറികരറിച്ചുനകകാണറിരറിക്കുകയകാണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് കുറചറ്റ് ജനീവനെകകാരുനടെ മകാത്രട്ടം
പ്രശ്നമകായറി ഇതറിനനെ നചറുതകായറി കകാണറിക്കുന്നതറ്റ് ശരറിയല എന്നകാണറ്റ് എനന്റെ
അഭറിപ്രകായട്ടം.

സസകാതനന്ത്യത്തെറിനുമുമ്പറ്റ്

രൂപനീകൃതമകായ

ബകാങകാണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.

തറിരുവനെനപുരട്ടം ആസകാനെമകായറി 1945-ലകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. തുടെകട്ടംകുററിചതറ്റ്.
പറിന്നനീടെകാണതറ്റ്

കകന്ദ്രസരകകാരറിനന്റെ

നെറിയനണത്തെറികലയ്ക്കുവരുന്നതറ്റ്.

ഇകപകാള

ഇനന്ത്യയറില 16 സട്ടംസകാനെങ്ങളറിലുട്ടം കകന്ദ്രഭരണ പ്രകദേശങ്ങളറിലുമകായറി 1200-ഓളട്ടം
ശകാഖകള എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.ക്കുണറ്റ്. ഒന്നരലക്ഷേട്ടം കകകാടെറി രൂപയറിലധറികട്ടം

ബറിസറിനെസറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി ഇകപകാള നെടെത്തെറിനകകാണറിരറിക്കുകയകാണറ്റ്. നെമ്മുനടെ സട്ടംസകാനെത്തെറ്റ്
നെന്യൂജനെകറഷന് ബകാങ്കുകളളനപനടെ ധകാരകാളട്ടം പുതറിയ ബകാങ്കുകള

കൂണുകപകാനല

ഉയരന്നുവരറികയകാണറ്റ്. എന്നകാലകപകാലുട്ടം നെമ്മുനടെ സട്ടംസകാനെനത്തെ നമകാത്തെട്ടം ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
ബറിസറിനെസറിനന്റെ

നെകാലറിനലകാരുഭകാഗട്ടം

ഇകപകാഴട്ടം

മകകകാരന്ത്യട്ടം

നചയ്യുന്നതറ്റ്
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എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.യകാണറ്റ്. സകാധകാരണകകാരകായ ആളകള, കരഷകര, വറിദേന്ത്യകാരതറികള
എലകാട്ടം ഇന്നറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയയകാണറ്റ് ആശയറിക്കുന്നതറ്റ്. ഒരു വറിദേന്ത്യകാഭന്ത്യകാസ കലകാണ്
നെലകകാന് പല ആളകളട്ടം വറിമുഖത കകാണറിക്കുകമ്പകാള എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയയകാണറ്റ്
ആശയറികകണറിവരുന്നതറ്റ്.

തുച്ഛമകായ

നകകാടുത്തുനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

പലറിശനെറിരകറിലകാണറ്റ്

കഗകാളഡറ്റ്

കലകാണ്

കഗകാളഡറ്റ് കലകാണ് നകകാടുകകാന്കവണറി മകാത്രട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ കഗകാളഡറ്റ് കലകാണ് കപകായറിന്റെറ്റ് പ്രവരത്തെറിക്കുന്നു. സസരണകാഭരണട്ടം
നകകാണ്ടുനചന്നകാല

ആരക്കുട്ടം

അകപകാള

തനന്ന

വകായ്പനയടുത്തെറ്റ്

കപകാരകാട്ടം.

അങ്ങനനെയള്ള സട്ടംവറിധകാനെട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിലുണറ്റ്. സസനമകായറി ഒരു വനീടെറ്റ് എന്നതറ്റ്
നെമനളലകാവരുനടെയട്ടം സസപമകാണറ്റ്. എന്നകാല വനീടെറിനെകായറി വകായ്പയറ്റ് നചന്നകാല ബകാങറില
നെറിന്നുട്ടം വകായ്പ കറിടകാന് വലറിയ പ്രയകാസമകാണറ്റ്. അത്തെരത്തെറിലുള്ള പല ആളകളട്ടം
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയയകാണറ്റ്

സമനീപറിക്കുന്നതറ്റ്.

സസനമകായറി

വനീടെറ്റ്

വയണനമന്നകാഗ്രഹറിക്കുന്നവരകറ്റ് ഒരു അനുകൂലമകായ സമനീപനെട്ടം എസറ്റ് .ബറി.ടെറി.-യറില
നെറിന്നറ്റ് ലഭന്ത്യമകാകുന്നുണറ്റ്. മലയകാളറിയനടെ ഒരു സസനട്ടം ബകാങകായറി മകാറകാന് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.കറ്റ് ഇന്നറ്റ് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണറ്റ്.

രകാജന്ത്യത്തെറിനന്റെ സമ്പദ്ഘടെനെ പരറികപകാഷറിപറിക്കുന്നതറില

പ്രധകാനെനപട പങറ്റ് വഹറിക്കുന്ന ഒരു വറിഭകാഗമകാണറ്റ് നെമ്മുനടെ പ്രവകാസറി സുഹൃത്തുകള.
ആ പ്രവകാസറി സുഹൃത്തുകളനടെ നെറികക്ഷേപട്ടം ഓകരകാ വരഷവുട്ടം കൂടെറിവരറികയകാണറ്റ്. ഏറവുട്ടം
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അവസകാനെനത്തെ

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

അവകലകാകനെ

മനീററിട്ടംഗറിനന്റെ

കണനകടുത്തെറ്റ്

പരറികശകാധറിചകാലുട്ടം പ്രവകാസറി നെറികക്ഷേപട്ടം കൂടെറിവരുന്നതകായറി കകാണകാന് സകാധറിക്കുട്ടം. ആ
പ്രവകാസറി നെറികക്ഷേപട്ടം കൂടെറിവരുകമ്പകാഴട്ടം അതറില ഏറവുട്ടം കൂടുതല നെറികക്ഷേപറിക്കുന്നതറ്റ്
എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറിലകാനണന്നറ്റ്
വറിശസകാസന്ത്യത

മനെസറിലകാകകാന് സകാധറിക്കുട്ടം.

ആരജറിനചടുകകാന്

സകാധറിചതറ്റ്

അവരുനടെ

സമനീപനെത്തെറിനന്റെ കൂടെറി ഭകാഗമകായറിടകാനണന്നറ്റ് നെമുകറ്റ് മനെസറിലകാകകാന്

കഴറിയട്ടം.

ഇങ്ങനനെനയലകാവരുനടെയട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-കറ്റ്

പ്രവകാസറികളനടെ കൂടെറി

വറിശസകാസമകാരജറിചറ്റ്

മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്ന;

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

ബറിസറിനെസറ്റ് മകാനെദേണങ്ങളറില മറികച നെറിലവകാരട്ടം പുലരത്തുന്ന എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ
മനറകാരു ബകാങറില ലയറിപറികകണ ഒരു സറിതറിയട്ടം ഇകപകാള നെറിലവറിലറില.
ഒരറികലുട്ടം പുഴയറില കപകായറി ലയറികകാററില.
ഏറവുട്ടം

കൂടുതല

നെറികക്ഷേപമുള്ള

കടെല

കകരളനത്തെ സട്ടംബനറിചറിടെകത്തെകാളട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യകാണറ്റ്

ഇവറിടെനത്തെ

കടെലുട്ടം

എസറ്റ്.ബറി.നഎ. പുഴയമകാണറ്റ്. ആ കടെല പുഴയറികലയറ്റ് കപകായറി ലയറികകണ കകാരന്ത്യമറില.
അതുനകകാണറ്റ് കകരളത്തെറില എസറ്റ്.ബറി.നഎ., എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യറില ലയറിക്കുകയകാണറ്റ്
കവണനതന്നകാണറ്റ്
സട്ടംവറിധകാനെത്തെറിനന്റെ

എനന്റെ

ഒരു

പ്രകാധകാനെന്ത്യട്ടം

അഭറിപ്രകായട്ടം.

നപകാതുകമഖലകാ

വരദ്ധറിച്ചുവരറികയകാണറ്റ്.

ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്

യശ:ശരനീരയകായ

ഇനറിരകാജറിയനടെ വറിപ്ലവകരമകായ ഒരു തനീരുമകാനെമകായറിരുന്നു ബകാങറ്റ് കദേശസകാലകരണട്ടം.

Uncorrected/Not for publication
79

ആ ബകാങറ്റ് കദേശസകാലകരണട്ടം ഇനറിരകാജറിയനടെ കകാലത്തെറ്റ് ആരട്ടംഭറിചതറിനുകശഷമകാണറ്റ്
നപകാതുകമഖലകാ

സകാപനെങ്ങള

ശകറിനപടെകാന്

തുടെങ്ങറിയതറ്റ്.

നപകാതുകമഖലകാ

ബകാങ്കുകളറികലയറ്റ് ജനെങ്ങള ആകരഷറികനപടെകാന് തുടെങ്ങറിയതറ്റ് അകപകാള മുതലകാണറ്റ് .
അതറിനെറ്റ്

കനെനര

വറിപരനീതമകായ

ഗവണ്നമന്റെറ്റ് സസനീകരറിക്കുന്നതറ്റ്.

നെറിലപകാടെകാണറ്റ്

ഇകപകാള

ബറി.നജ.പറി.-യനടെ

അവര നപകാതുകമഖലകാ സകാപനെങ്ങളനടെ എണട്ടം

കുറചറ്റ് സസകകാരന്ത്യ ധനെകകാരന്ത്യ സകാപനെങ്ങളകറ്റ് ബകാങറിട്ടംഗറ്റ് നനലസന്സറ്റ് നകകാടുത്തെറ്റ്
വന്കറിടെ കകകാരപകററ്റുകളകറ്റ് വളരന്നുവരകാനുള്ള അവസരനമകാരുക്കുകയകാണറ്റ്.
ലക്ഷേട്ടം

രൂപയനടെ കകകാടറ്റ് ധരറിക്കുന്ന

വറിഷമങ്ങള

അററിയറില.

അതുനകകാണറ്റ്

സസകകാരന്ത്യവലകരണത്തെറിനന്റെ
കബകാധന്ത്യനപടുത്തെറിനകകാടുകകാന്
നെകാലഞറ്റ്

പ്രധകാനെമനറികറ്റ്

അകസകാസറികയറഡറ്റ്

സകാധകാരണകകാരനന്റെ

സകാധകാരണകകാരനന്റെ

ദൂഷന്ത്യവശങ്ങള
സട്ടംസകാനെ
ബകാങ്കുകനള

10

പ്രയകാസങ്ങള,
പ്രധകാനെമനറിനയ

ഗവണ്നമന്റെറിനെറ്റ്

സകാദ്ധന്ത്യമകാകണട്ടം.

ലയറിപറികകാനെകാണറ്റ്

ഇകപകാള

തനീരുമകാനെനമടുത്തെറിട്ടുള്ളതറ്റ്. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-ക്കു പുറനമ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നനമസൂരുട്ടം
കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് നനഹദകാബകാദട്ടം കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് പടെന്ത്യകാലയട്ടം കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ്
ഓഫറ്റ് ബറികകാനെറിര ആന്റെറ്റ് ജയറ്റ്പൂര, ഇത്തെരട്ടം ബകാങ്കുകളക്കു പുറനമ മഹറിളകാബകാങറ്റ് കൂടെറി
ലയറിപറികകാനുള്ള

തനീരുമകാനെമകാനണടുത്തെറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

അകസകാസറികയറഡറ്റ്
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ബകാങ്കുകനളകാനക

ലയറിപറിചറ്റ്

നപകാതുകമഖലകാ

സസകകാരന്ത്യവത്കരണത്തെറികലയ്ക്കുള്ള
നെടെത്തെറിനകകാണറിരറിക്കുന്നതറ്റ്.

ബകാങ്കുകളനടെ

നെനീകമകാണറ്റ്

എണട്ടം

കകന്ദ്ര

കുറചറ്റ്

ഗവണ്നമന്റെറ്റ്

അതുനകകാണറ്റ് ഇങ്ങനനെനയകാരു പ്രകമയത്തെറില മകാത്രട്ടം

ഒതുങ്ങകാനത; ഗദൗരവകത്തെകാടുകൂടെറി ബഹുമകാനെനപട പ്രധകാനെമനറിനയ ധരറിപറികകാന്
തയ്യകാറകാകണട്ടം.

ഇതറിനെറിടെയറ്റ്

കകരളത്തെറിനല നപകാതുവകായ വറിഷയങ്ങളമകായറി

ബനനപടറ്റ് രണ്ടുതവണ ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി ബഹുമകാനെനപട പ്രധകാനെമനറിനയ
കകാണുകയണകായറി.

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ലയനെസട്ടംബനമകായ കകാരന്ത്യട്ടം പ്രധകാനെമനറിയനടെ

ശദ്ധയറിലനപടുത്തെറി

കകാണുനമന്നകാണറ്റ്

ഞകാന്

വറിശസസറിക്കുന്നതറ്റ്.

ഇനലങറില

കകരളത്തെറില നെറിന്നുളള എട്ടം.പറി.-മകാനരകടെറി പനങടുപറിചറ്റ് ഇദൗ പ്രശ്നത്തെറിനന്റെ ഗദൗരവട്ടം
പ്രധകാനെമനറിനയ കബകാദ്ധന്ത്യനപടുത്തെണട്ടം. എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യകായറി
തനന്ന നെറിലനെറിരത്തുന്നതറിനുകവണറിയള്ള നെടെപടെറി സസനീകരറികണട്ടം.

അതറിനുകവണറി

ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി ഇവറിനടെ അവതരറിപറിച പ്രകമയനത്തെ ഞകാന് ഒരറികല കൂടെറി
അനുകൂലറിക്കുകയകാണറ്റ്.
ധനെകകാരന്ത്യവുട്ടം കയറുട്ടം വകുപ്പുമനറി (കഡകാ. ടെറി. എട്ടം. കതകാമസറ്റ് നഎസകറ്റ്): സര,
ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി സഭയറില അവതരറിപറിച പ്രകമയനത്തെ പറിനകാങ്ങറിനകകാണറ്റ്
സട്ടംസകാരറികണനമന്നറ്റ് ഞകാന് കരുതറിയതല. എന്നകാല ബഹുമകാനെന്ത്യനെകായ കനെമട്ടം നമമ്പര
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ഇദൗ പ്രകമയകത്തെകാടുള്ള തനന്റെ വറികയകാജറിപറ്റ് കരഖനപടുത്തെറിയകപകാഴട്ടം അതറിനന്റെ
കകാരണങ്ങള പറഞ്ഞകപകാഴട്ടം പ്രതറികരറികകാതറിരറികകാന് കഴറിഞ്ഞറില.

ഇവറിനടെ

കനെരനത്തെ ചരചയറില പനങടുത്തുനകകാണറ്റ് ബഹുമകാനെന്ത്യനെകായ എന്. ഷട്ടംസുദ്ദേനീന്
നമമ്പനറകാനക
ഇവറിനടെയള്ള

പറഞ്ഞതുകപകാനല
കക്ഷേറികള

ഇദൗ

തമറില

നെറിയമസഭയറ്റ്

ഒരു

പകാരമ്പരന്ത്യമുണറ്റ് .

അഭറിപ്രകായവന്ത്യതന്ത്യകാസങ്ങനളകാനകയനണങറിലുട്ടം

കകരളത്തെറിനന്റെ തകാലരന്ത്യങ്ങള സട്ടംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുകവണറി ഒരുമറിച്ചുനെറിന്നറിട്ടുള്ള ഒരു
പകാരമ്പരന്ത്യട്ടം ഇദൗ സഭയ്ക്കുണറ്റ്.
നെനീകത്തെറിനന്റെ

ഇന്നനത്തെ ഇദൗ പ്രകമയട്ടം തനന്നനയടുകകാട്ടം.

പറിന്നറിലുള്ള

തുടെരചനയനനന്നറ്റ്

നെറികയകാലറിബറല

യകറിനയനറ്റ്;

അതറിനന്റെ

ശനീ. എ. പ്രദേനീപറ്റ് കുമകാര വറിശദേനീകരറിച്ചു. ശനീ. സറി. എഫറ്റ്.

കതകാമസറ്റ് അതറികനെകാടെറ്റ് കയകാജറിചറിട്ടുമറില, അകദ്ദേഹട്ടം അതറ്റ് പരസന്ത്യമകായറി
നചയ്തു.

ഇദൗ

അപ്പുറത്തെറിരറിക്കുന്ന

അഭറിപ്രകായകഭദേങ്ങനളലകാട്ടം

പലരുട്ടം

വച്ചുനകകാണ്ടുതനന്ന

കയകാജറിച്ചുകകാണറില.
സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ

പറയകയട്ടം
ഇദൗ

തകാലരന്ത്യത്തെറില

ഒരുമറിച്ചു നെറിലക്കുക എന്നുള്ളതകാണറ്റ്. പകക്ഷേ ദേദൗരഭകാഗന്ത്യവശകാല ബഹുമകാനെനപട കനെമട്ടം
നമമ്പര

ഇതറിനനെ

കകാണുന്നതറ്റ്,

സങ്കുചറിതമകായ

കടഡറ്റ്

സട്ടംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനു കവണറിയള്ള ഒരു നെനീകമകായറിടകാണറ്റ്.
അവതരറിപറിചറിരറിക്കുന്ന

substantive

motion

യൂണറിയന്

തകാലരന്ത്യട്ടം

ഇവറിനടെ മുഖന്ത്യമനറി
വകായറിച്ചുകനെകാകറിയകാല
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അതറിനലവറിനടെനയങറിലുട്ടം
പ്രശ്നമറിനലന്നല,

കടഡറ്റ്

പ്രശ്നമുണറ്റ്.

യൂണറിയന്

പ്രശ്നനത്തെക്കുററിചറ്റ്

നതകാഴറിലറിനനെ ബകാധറിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണറ്റ്, ബകാഞ്ചുകള

തമറില ലയറിപറിക്കുകമ്പകാഴണകാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളണറ്റ്.
പരറിഗണറിക്കുന്നതറ്റ് ആ വക കകാരന്ത്യങ്ങളല,
ലയനെ

തനീരുമകാനെട്ടം

പറയന്നുകണകാ?

ഇന്നയറിന്ന

പകക്ഷേ ഇവറിനടെ നെറിയമസഭ

മററിചറ്റ് മുഖന്ത്യമനറി പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളതറ്റ് ഇദൗ

കകാരണങ്ങള

നകകാണറ്റ്

സട്ടംസകാനെത്തെറിനന്റെ

നെറികക്ഷേപനത്തെയട്ടം സകാമ്പത്തെറിക വളരചനയയട്ടം പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുനമന്നകാണറ്റ് .
ഇതകാണറ്റ് ഞങ്ങളനടെ കണ്സപ്ററ്റ്.
ഗഗൂഢകാകലകാചനെകയകാ

അനലങറില

അതറിനെപ്പുറകത്തെയറ്റ്

ഇനതകാരു രകാഷനീയ

പ്രധകാനെമനറിനകതറിരകായറിട്ടുള്ള

എങ്ങനനെ നതററിദ്ധരറിക്കുന്നുനവന്നറ്റ് എനെറികറ്റ് മനെസറിലകാകുന്നറില.

നെനീകമകായറികടകാ
കകരളത്തെറിനന്റെ

നെറികക്ഷേപനത്തെയട്ടം വളരചനയയട്ടം ഇതറ്റ് പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുനമന്നറ്റ് ഞങ്ങള
പറയന്നതറ്റ് എന്തുനകകാണകാണറ്റ്?
Prof.

Amiya

Kumar

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.- യകാണകലകാ ചരച നചയ്യുന്നതറ്റ്.

Bagchi

ആണറ്റ്

എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യനടെ

ഏറവുട്ടം

പ്രകാമകാണറികമകായ ഒദൗകദേന്ത്യകാഗറികചരറിത്രനമഴതറിയറിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഏതകാണറ്റ് രണകായറിരട്ടം കപജറ്റ്
വരുന്ന മൂകന്നകാ നെകാകലകാ വകാലന്ത്യങ്ങളണറ്റ്. അകദ്ദേഹത്തെറിനന്റെ മനറകാരു പ്രകാമകാണറിക ഗ്രനട്ടം
'Private Investment in India' എന്നുള്ള പുസകമകാണറ്റ്.

സസകാതനന്ത്യകാനെനര

ഇനന്ത്യയറിനലയട്ടം

നെറികക്ഷേപത്തെറിനന്റെ

സസകാതനന്ത്യത്തെറിനുമുമ്പുള്ളതുമകായ

ഇനന്ത്യയറിനല
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പ്രകാകദേശറിക വറിതരണനത്തെക്കുററിച്ചുള്ളതകാണറ്റ്, നെമള നമകാത്തെത്തെറില കനെകാക്കുകമ്പകാള
കകാണകാന് പറ്റുന്ന ഒരു വലറിയ പ്രതറിഭകാസമകാണറ്റ്.
തലസകാനെമകായറിരുന്ന
കകാലത്തെറ്റ്

കലകത്തെയട്ടം

പുറകകകാടകാണറ്റ്

കറിഴകന്

കപകായറിട്ടുള്ളതറ്റ്.

ഇനന്ത്യയനടെ വന്ത്യവസകായറിക
ഇനന്ത്യയട്ടം

അകത

സസകാതനന്ത്യകാനെനര

സമയത്തെറ്റ്

കബകാട്ടംനബയട്ടം

പശറിമഇനന്ത്യയട്ടം മുകമ്പകാട്ടുകപകായറി. ഇനതന്തുനകകാനണന്നുള്ളതകാണറ്റ് ഏതകാണറ്റ് മൂന്നൂറു
കപജറ്റ് വരുന്ന ഇദൗ വലറിയ ഗ്രനത്തെറിനന്റെ ഉള്ളടെകട്ടം. ഏതറ്റ് സകാമ്പത്തെറിക, ചരറിത്ര
വറിദേന്ത്യകാരതറിയട്ടം പഠറിക്കുന്ന ഒരു പുസകമകാണറ്റ്.
അകകാഡമറികമകായറി

അകദ്ദേഹത്തെറിനന്റെ വകാദേട്ടം അതറ്റ്

അട്ടംഗനീകരറികനപടറിട്ടുള്ള ഒന്നകാണറ്റ്.

കറിഴകക ഇനന്ത്യയറില

ആധറിപതന്ത്യട്ടം പുലരത്തെറിയറിരുന്ന മകാരവകാടെറി മൂലധനെത്തെറിനെറ്റ് - ബറിരലയട്ടം മറ്റുട്ടം അവറിടെനത്തെ പ്രകാകദേശറിക കദേശനീയ പ്രസകാനെവുമകായറികടകാ സട്ടംസ്കകാരവുമകായറികടകാ ഒരു
നനജവബനട്ടം ഉണകായറിരുന്നറില. അതുനകകാണറ്റ് സസകാതനന്ത്യകാനെനര കകാലത്തെറ്റ് പുതറിയ
നെറികക്ഷേപ സകാദ്ധന്ത്യതകള ഇനന്ത്യയറില എലകായറിടെത്തുട്ടം വന്നകപകാള അവര കറിഴക്കു വറിടറ്റ്
നനഡകവഴറ്റ്സറിനനഫ

നചയ്തു.

അകത

സമയത്തെറ്റ്

ബജകാജകാകനട,

ടെകാറയകാകനട

പശറികമനന്ത്യയറിനല നെറികക്ഷേപകനര സട്ടംബനറിചറ്റ് അവര കദേശനീയ പ്രസകാനെത്തെറിനന്റെ
സജനീവ

പങകാളറികളകായറിടകാണറ്റ്

നെറിന്നറിട്ടുള്ളതറ്റ്.

അവറിനടെ

നനജവപരമകായറിട്ടുളള

കവരുകളണറ്റ്. അതുനകകാണറ്റ് സസതന ഇനന്ത്യയറില പുതറിയ നെറികക്ഷേപ സകാധന്ത്യത
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വന്നകപകാള അവരുനടെ നെറികക്ഷേപട്ടം അവറിനടെ തനന്ന കൂടുതല വന്നുനവന്നുളളതകാണറ്റ് .
തറിരുവറിതകാട്ടംകൂര
വളരചയണകായറി.

എടുത്തെകാല,
തമറിഴറ്റ്

സര

സറി.പറി.യനടെ

മൂലധനെനമന്നറ്റ്

പറയന്നതു

കകാലത്തെറ്റ്

വന്ത്യവസകായ

മുഴവനുട്ടം

നചടറിയകാര

മൂലധനെമകായറിരുന്നു. സസകാതനന്ത്യകാനെനര കകാലത്തെറ്റ് പുറകത്തെകാടറ്റ് കപകാവുകയലകാനത
ഇവറിനടെ നെറികക്ഷേപട്ടം തുടെരന്നറില. എന്നുവചകാല ഇദൗ മൂലധനെത്തെറിനന്റെ പ്രകാകദേശറിക
സസഭകാവട്ടം/പ്രകാകദേശറിക ബനങ്ങള നെറികക്ഷേപങ്ങനള ഗദൗരവമകായറി ബകാധറിക്കുന്നുണറ്റ് .
ആകഗകാളവത്കരണകകാലത്തെറ്റ് രകാഷത്തെറിനെറ്റ് അനരകദേശനീയമകായറി നെറിലകകാന് പറ്റുന്ന
ഒരു ബകാങറ്റ് കവകണനയന്ന ഗദൗരവമകായ പ്രശ്നമകാണറ്റ് കനെമട്ടം നമമ്പര ഉന്നയറിചതറ്റ് .
അകകാരന്ത്യത്തെറിനനെ ഇവറിനടെയകാരുട്ടം എതറിരക്കുന്നറില. മററിചറ്റ് അങ്ങനനെ ഒരു സകാപനെട്ടം
ഉണകാക്കുന്നതറിനെറ്റ്

കകരളത്തെറില

ലയറിപറിക്കുന്നതറികനെകാടെകാണറ്റ്

എതറിരപറ്റ്.

കവരുകളളള
കകാരണട്ടം,

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-നയ
അതറ്റ്

കകരളത്തെറിനന്റെ

തകാലപരന്ത്യത്തെറിനെറ്റ് വറിരുദ്ധമകായറി തനീരുട്ടം.
ശനീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല : സര, ഇതുകപകാലുളള പല ബകാങ്കുകളട്ടം ലയറിപറിചറിട്ടുണറ്റ്.
കഡകാ. ടെറി. എട്ടം. കതകാമസറ്റ് നഎസകറ്റ്: സര, കവനറ ഏതറ്റ് ബകാങ്കുകള
ലയറിപറിചകാലുട്ടം കകരളത്തെറിനന്റെ തകാലപരന്ത്യട്ടം കനെകാകണട്ടം. ഉദേകാഹരണത്തെറിനെറ്റ്, റബ്ബററിനന്റെ
ഇറക്കുമതറിയമകായറി ബനനപട നെയട്ടം അനലങറില ആസറിയന് കരകാര രകാഷത്തെറിനെറ്റ്
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ആനക നെഷ്ടകചവടെമകാനണന്നറ്റ് പറയകാന് പററില. അങ്ങനനെ നെഷ്ടകചവടെത്തെറിനെറ്റ് ഇനന്ത്യകാ
സരകകാര കപകാകുകമകാ? ഇവറിടെനത്തെ കസകാഫറ്റ്നവയര കയറ്റുമതറികകാരക്കുട്ടം മറ്റുട്ടം ഇതറ്റ്
ലകാഭമകാണറ്റ്.

എന്നകാല

കകരളത്തെറിനല

കൃഷറികകാനര

സട്ടംബനറിചറിടെകത്തെകാളട്ടം

നെഷ്ടമകാനണന്നുളള കകാരന്ത്യത്തെറില തരകമുകണകാ? ഇതുസട്ടംബനറിച പ്രകമയട്ടം ഇദൗ
നെറിയമസഭ അട്ടംഗനീകരറിചറിട്ടുണകലകാ. കകാരണട്ടം, നെമ്മുനടെ തകാലപരന്ത്യനത്തെ, കദേശനീയമകായറി
ചറില നെറിലപകാടുകള കവണറിവരുകമ്പകാള ബഹുമകാനെനപട ഒ. രകാജകഗകാപകാലറിനുട്ടം
അട്ടംഗനീകരറികകാവുന്നതകാണറ്റ്. കകരളത്തെറിനന്റെ തകാലപരന്ത്യട്ടം കദേശനീയ നെയത്തെറിനുളളറില
സട്ടംരക്ഷേറികനപടെണനമന്നറില, അതുനകകാണറ്റ് നെമള ഒരുമറിചറ്റ് നെറിലകണട്ടം. ഭനീമന്
എസറ്റ്.ബറി.നഎ.-യനടെ നെറികക്ഷേപ തനീരുമകാനെങ്ങനളലകാട്ടം

അവരുനടെ അനരകദേശനീയ

സ്ട്രേകാറജറികറ്റ് അനുസൃതമകായറി തനീരുമകാനെറികനപടുകമ്പകാള, നെമ്മുനടെ നകകാചറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.
കകരളത്തെറിനന്റെ

പ്രകാകദേശറിക

തകാലപരന്ത്യങ്ങളനടെ

അടെറിസകാനെത്തെറിലകാണറ്റ്

തനീരുമകാനെറിക്കുന്നതറ്റ്. ഇദൗ വലറിയ വന്ത്യതന്ത്യകാസനത്തെ അങ്ങറ്റ് മനെസറിലകാകണനമന്നറ്റ്
മകാത്രമകാണറ്റ് അഭന്ത്യരതറിക്കുന്നതറ്റ്. ഇനന്ത്യന് യൂണറിയനെറില തറിരുവറിതകാട്ടംകൂകറകാ, തറിരുനകകാചറികയകാ, മലബകാകറകാ ലയറിക്കുന്നതറിനെറ്റ് ഇവറിടെനത്തെ രകാഷനീയ പ്രസകാനെങ്ങളകറ്റ്
എതറിരപറിലകായറിരുന്നു.

എന്നകാല

സര

സറി.പറി.കറ്റ്

ഉണകായറിരുന്നു.

സര

സറി.പറി.കയകാനടെകാപട്ടം നെറിന്ന ആളകളനടെ യകാഥകാസറിതറിക സമനീപനെനത്തെക്കുററിച്ചുട്ടം
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നെമുകററിയകാട്ടം. ഇനന്ത്യന് യൂണറിയനെറിലുളള തറിരുവറിതകാട്ടംകൂര എന്നതറിനുകവണറി സകായധ
കപകാരകാടട്ടം നെടെത്തെറിയറിട്ടുളള പകാരമ്പരന്ത്യമുളളതുനകകാണറ്റ് അകകാരന്ത്യട്ടം പറയണ. വന്ത്യതന്ത്യസ
അഭറിപ്രകായങ്ങളണകാകകാട്ടം.
വറിമരശറിചറിട്ടുനണങറില

ഇവറിനടെ
അതറ്റ്

ആനരങറിലുട്ടം

നെറിങ്ങള

ശനീ.

നെകരന്ദ്ര

നതറകാനണന്നറ്റ്

പറകഞ്ഞകാ?

കമകാദേറിനയ
പകക്ഷേ,

കകരളത്തെറിനന്റെ തകാലപരന്ത്യട്ടം സട്ടംരക്ഷേറികകാന്കവണറി ഇദൗ പ്രകമയട്ടം ഏകകണ്ഠമകായറി
പകാസകാക്കുന്നതറിനുകവണറി അങ്ങറ്റ് സഹകരറികണട്ടം.

മുഖന്ത്യമനറി

(ശനീ.

പറിണറകായറി

വറിജയന്):

സര,

പ്രകമയട്ടം

ഇവറിനടെ

അവതരറിപറിക്കുകമ്പകാള എനെറിക്കുണകായ ധകാരണ നെമനളലകാവരുട്ടംകൂടെറി ഒന്നറിചറ്റ് ഇദൗ
പ്രകമയട്ടം അട്ടംഗനീകരറികകാന് കപകാകുന്നുനവന്നകായറിരുന്നു. അകപകാഴകാണറ്റ് ഒരു വന്ത്യതന്ത്യസ
ശബ്ദട്ടം ഉയരന്നുവന്നതകായറി കകാണുന്നതറ്റ്. അതറ്റ് സകാധകാരണ നെറിലയറില പ്രതനീക്ഷേറിച
ഒന്നകായറിരുന്നറില. ഇവറിനടെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ അനകാരകാഷ തലത്തെറിലുളള
അതറിസമ്പന്നമകായ

ബകാങ്കുകളമകായറി

മത്സരറികകാനുളള

കശഷറി

കതടെണനമന്നറ്റ്

പറഞ്ഞുനകകാണകാണറ്റ് ഇതറിനെറ്റ് തുടെകട്ടം കുററിക്കുന്നതറ്റ്. അതറിനെറ്റ് തുടെകട്ടം കുററിച കകാലട്ടം
നെമുനകലകാവരക്കുട്ടം അററിയകാവുന്നതകാണറ്റ്. അങ്ങനനെയകാണറ്റ് ഇദൗ പറയന്ന നെനീകട്ടം
ശകമകായറി വന്നതറ്റ്. എന്നകാല കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യകറ്റ് ഇന്നനത്തെ നെറിലയറില
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എനതങറിലുട്ടം തരത്തെറിലുളള പ്രശ്നങ്ങളനണന്നറ്റ് ആരക്കുട്ടം പറയകാന് കഴറിയറില. അതറ്റ്
പ്രവരത്തെറിച്ചുകപകാകുന്നതറികനെകാ അതറിനന്റെ നെറിലനെറിലപറികനെകാ അതറിനന്റെ ഭകാവറികകകാ
ഏനതങറിലുട്ടം തരത്തെറിലുളള പ്രയകാസട്ടം ഉണകായറിടറില. ഇനന്ത്യയറിനല ഏറവുട്ടം നെല
ബകാനങന്ന നെറിലയറില തനന്നയകാണറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യ നെറിലനെറിലക്കുന്നതറ്റ് .
അത്തെരനമകാരു ബകാങറ്റ് കൂടുതല ശകറി പ്രകാപറിക്കുന്നതറിനെറ്റ് മററ്റ് ബകാങ്കുകനള ആനക
തങ്ങളനടെ കൂനടെ നെറിരത്തുകനയന്ന നെറിലപകാടെറ്റ് കനെരനത്തെ സസനീകരറിച്ചു. ധനെകകാരന്ത്യ
വകുപ്പുമനറി സട്ടംസകാരറിക്കുകമ്പകാള ചറില ബകാങ്കുകള ലയറിച കകാരന്ത്യട്ടം ബഹുമകാനെന്ത്യനെകായ ഒ.
രകാജകഗകാപകാല ഇടെനപടറ്റ് പറഞ്ഞകലകാ.

അതറില ചറിലതറ്റ് കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്

ടകാവന്കൂറുമകായറി തകാരതമന്ത്യനപടുത്തെകാന് കഴറിയകാത്തെവയകാണറ്റ്. കകാരണട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.കപകാനല

അത്രയമധറികട്ടം

വളരന്നവയകായറിരുന്നറില.

അവരകറ്റ്

ലയറിക്കുന്നതറിനെറ്റ്

സസകാഭകാവറികമകായട്ടം തകാലപരന്ത്യമുണകായറിട്ടുണകാകകാട്ടം. പറിനന്ന മററ്റ് പല പ്രകതന്ത്യകതകളട്ടം
നകകാണറ്റ് ലയനെട്ടം കവഗത്തെറില നെടെക്കുന്ന സകാഹചരന്ത്യട്ടം ചറിലയറിടെങ്ങളറില ഉണകായറിട്ടുണറ്റ് .
പനക്ഷേ,

കകരളത്തെറിനന്റെ

അവസനയടുത്തെകാല

കകരളത്തെറിനന്റെ

ചരറിത്രത്തെറിനന്റെ

ഭകാഗമകായറി രൂപട്ടം നകകാണ ധനെകകാരന്ത്യ സകാപനെമകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. അതറ്റ് ഏനതങറിലുട്ടം
തരത്തെറിലുളള പ്രതറിസനറി കനെരറിടുന്നുനവന്നറ്റ് പറയകാനുമറില.
ശകമകായറിതനന്ന

നെറിലനകകാളളകയകാണറ്റ്.

എലകാ

എലകാ തരത്തെറിലുട്ടം

ഘടത്തെറിലുട്ടം

കകരളത്തെറിനന്റെ

Uncorrected/Not for publication
88

സരവ്വകതകാന്മുഖമകായ വളരചയറ്റ്

ഒരു ബകാനങന്ന നെറിലയറ്റ് സട്ടംഭകാവനെ നെലകകാന്

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.കറ്റ് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുമറില. അതറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ പങറ്റ് അകതകപകാനല
നെറിറകവറകാന് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. ലയറിചറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.നഎ. ആയകാല സകാധറിക്കുനമന്നറ്റ്
പ്രതനീക്ഷേറിചറിടറ്റ്

കകാരന്ത്യമറില.

ദേനീരഘകകാലമകായറിട്ടുളള

അതകാണറ്റ്

ആത്മബനട്ടം,

എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യട്ടം
അതകാണറ്റ്

കകരളവുട്ടം

കകരളത്തെറിനന്റെ

തമറിലുളള

അഭറിവൃദ്ധറികറ്റ്

പലതരത്തെറിലുട്ടം ഒരു ബകാനങന്ന നെറിലയറില സഹകായറിക്കുന്നതറിനെറ്റ് എസറ്റ് .ബറി.ടെറി.-നയ
പ്രകാപ്തമകാകറിയറിട്ടുളളതറ്റ്. സകാധകാരണ നെമുകറ്റ് ഒരു പരകാതറിയണകാകകാറുണറ്റ്. കകരളത്തെറിനെറ്റ്
നപകാതുകവയളള പരകാതറിയകാണതറ്റ്.

കകരളത്തെറിനന്റെ നെറികക്ഷേപട്ടം വലറിയ കതകാതറില

ബകാങ്കുകള ആകരഷറിക്കുന്നു. നെല നെറികക്ഷേപട്ടം കശഖരറിക്കുന്ന ഒരു സലട്ടം തനന്നയകാണറ്റ്
കകരളട്ടം. പനക്ഷേ, അവരുനടെ വകായ്പ, അതറിനന്റെ അനുപകാതട്ടം എടുത്തെകാല വളനര
കുറവകാണറ്റ് ഇവറിടെട്ടം. ഇവറിനടെ നെറിന്നറ്റ് നെറികക്ഷേപട്ടം എടുത്തെറ്റ് സട്ടംസകാനെത്തെറിനെറ്റ് പുറത്തെറ്റ്
വകായ്പ

നെലകുന്ന

രനീതറിയകാണറ്റ്

നപകാതുകവ

ബകാങ്കുകള

സസനീകരറിച്ചുവരകാറുളളതറ്റ് .

ഇകകാരന്ത്യത്തെറിലുട്ടം എസറ്റ്.ബറി.ടെറി. നെമ്മുനടെ നെകാടെറികനെകാടെറ്റ് കുകറകടെറി നെല രനീതറിയറിലുളള
സമനീപനെട്ടം സസനീകരറിചറിട്ടുനണന്നകാണറ്റ് കകാണകാന് കഴറിയന്നതറ്റ്. ഇനതലകാട്ടം കനെകാകറിയകാല
ഒനടകാനക കവററിടറ്റ് നെറിലകകാന് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-കറ്റ് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണറ്റ്.

ബകാങറികന്റെതകായ

സസതകവയള്ള

ബകാങ്കുകളമകായറി

സസഭകാവങ്ങള

കകാണുട്ടം.

പനക്ഷേ

മററ്റ്
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തകാരതമന്ത്യനപടുത്തുകമ്പകാള കവററിടറ്റ് നെറിലക്കുന്ന ബകാങകായറി തനന്നയകാണറ്റ് എസറ്റ് .ബറി.ടെറി.
കകരളത്തെറില

ഇകതവനര

പ്രവരത്തെറിച്ചുവന്നറിട്ടുളളതറ്റ്.

അതുനകകാണ്ടുതനന്ന

കകരളത്തെറിനന്റെ സമ്പദ്ഘടെനെനയ വലറിയ കതകാതറില സഹകായറിക്കുന്ന ബകാങറിട്ടംഗറ്റ്
സകാപനെമകായറിടകാണറ്റ് ഇദൗ സകാപനെട്ടം നെറിലനെറിന്നറിട്ടുളളതറ്റ്. ഇദൗ അവസ, ഇദൗ
ലയനെകത്തെകാനടെ അടെറിമുടെറിമകാറുനമന്നറ്റ് നെകാട്ടം ആശങനപകടെണതകായറിട്ടുണറ്റ് . അതുനകകാണ്ടു
തനന്നയകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെതകായ വന്ത്യകറിതസട്ടം ഇലകാതകാകരുനതന്നറ്റ് കകരളട്ടം
ഒറനകടകായറി ആവശന്ത്യനപടുന്നതറ്റ്. അതറ്റ് ഏനതങറിലുട്ടം ജനീവനെകകാരനന്റെ പ്രശ്നമകായറി
കകാകണണതകായറിടറില.

ജനീവനെകകാനരന്നറ്റ്

പറയന്നതറ്റ്

ബകാങറിലനലങറില

ബകാങറിലുളള

ജനീവനെകകാരകായറിരറിക്കുമകലകാ.

ആ

കവനറകാരു

ജനീവനെകകാരകാകുമകായറിരറിക്കുട്ടം.

ഇദൗ നെകാടെറിനന്റെ നപകാതുവകായ പ്രശ്നമകാണറ്റ്.

ബകാങറിനല
അതറിനനെ

അങ്ങനനെതനന്ന കകാകണണതകായറിട്ടുണറ്റ്. ഇതറില ഭരണ-പ്രതറിപക്ഷേ വന്ത്യതന്ത്യകാസമറിലകാനത
തനന്ന നെമ്മുനടെ നെകാടെറിനന്റെ ശബ്ദനമന്നുളള നെറിലയറ്റ് ഇദൗ സഭയറ്റ് ഒന്നറിചറ്റ് ആവശന്ത്യനപടെകാന്
കഴറിയണട്ടം.

അകകാരന്ത്യത്തെറിനലകാരു

സഹകരറികണനമന്നകാണറ്റ്
രകാജകഗകാപകാലറികനെകാടെറ്റ്

എനെറികറ്റ്

വന്ത്യതന്ത്യസത
ഇദൗ

ഇലകാതറിരറികകാന്

ഘടത്തെറില

അഭന്ത്യരതറികകാനുളളതറ്റ്.

ഭകാഗമകായളള ഉപകക്ഷേപട്ടം അവതരറിപറിക്കുന്നതകാണറ്റ്.

അങ്ങുട്ടം

ബഹുമകാനെന്ത്യനെകായ

ഇകതകാടുകൂടെറി

ഞകാന്

ഒ.

ഇതറിനന്റെ
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കകരള സരകകാരറിനന്റെ സകാമ്പത്തെറിക ഇടെപകാടുകളറില സറിട്ടംഹഭകാഗവുട്ടം നെടെത്തുന്ന
കകരളത്തെറിനല ഏറവുട്ടം വലറിയ നപകാതുകമഖലകാ ബകാങകായ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്
ടകാവന്കൂററിനനെ കസ്റ്റേററ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യയറില ലയറിപറികകാനുളള തനീരുമകാനെട്ടം
സട്ടംസകാനെത്തെറ്റ്

നെറികക്ഷേപനത്തെയട്ടം

സകാമ്പത്തെറിക

വളരചകയയട്ടം

തറികച്ചുട്ടം

പ്രതറികൂലമകായറി ബകാധറിക്കുട്ടം. കകരളത്തെറിനന്റെ വറികസനെത്തെറില എസറ്റ്.ബറി.ടെറി.-യനടെ
കകാരഷറിക

വകായ്പകള

വഹറിക്കുന്ന

പങറ്റ്

നെറിരണകായകമകാണറ്റ്.

കകരളത്തെറിനന്റെ

തകാലപരന്ത്യങ്ങളകറ്റ് വറിരുദ്ധമകായ ലയനെനെനീകങ്ങളറില നെറിന്നറ്റ് പറിനകാറണനമന്നറ്റ് കകന്ദ്ര
സരകകാരറികനെകാടുട്ടം ററിസരവറ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇനന്ത്യകയകാടുട്ടം ഇദൗ സഭ ആവശന്ത്യനപടുട്ടം.
മറി. സനീകര: ബഹുമകാനെനപട മുഖന്ത്യമനറി ചടട്ടം 275 അനുസരറിചറ്റ് സകാരവത്തെകായ
ഉപകക്ഷേപട്ടം

അവതരറിപറിചറിരറിക്കുകയകാണറ്റ്.

ഉപകക്ഷേപട്ടം

അട്ടംഗനീകരറികണനമന്ന

പ്രശ്നനത്തെ
അനുകൂലറിക്കുന്നവര..................
പ്രതറികൂലറിക്കുന്നവര.................
ശനീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല : സര, ഞകാന് കപകാള ആവശന്ത്യനപടുന്നു.
മറി. സനീകര: ശബ്ദകവകാടറ്റ് കപകാകര?
അനുകൂലറിക്കുന്നവര....................
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പ്രതറികൂലറിക്കുന്നവര...................
ഉപകക്ഷേപട്ടം ശബ്ദകവകാകടകാനടെ സഭ അട്ടംഗനീകരറിചറിരറിക്കുന്നു.

