
സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 23/12/2022-ടെ CB (5) 6394/2020 നമ്പർ നനാട്ടീസ് 
പ്രകാരമുളള നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവിടെ മെയാള പരിഭാഷ 

നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ പുറടെടുവിക്കുന്ന 
ഉത്തരവ്  

(മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടന  നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ 
െയിെിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവ്) 

 
No. CB (5) 6394/2020                                          തീയതി: 23.12.2022 തിരുവനന്തപുരം 

 

വിഷയം: സഹകരണ വകുെ് - സംസ്ഥാനടത്ത ഹ്രസവകാെ വായ്പ ഘെനടയ 

നിെവിലുള്ള ത്രിതെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നം ദവിതെത്തിനെയ്ക്ക് 

മാറ്റുന്നത്- ടപാതു താൽെരയത്തിൽ മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ  

ബാങ്കിടന നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ 

െയിെിക്കുന്നത്– നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കുന്നത്- 

സംബന്ധിച്ച ്

 

പരാമർശം: 1) റിസർവ്വ് ബാങ്കിടെ 3.10.2018 തീയതിയിടെ  
     DCBR.CO.RCBD.No. 1007/19.51.007/2018-19 നമ്പർ കത്ത്. 

 2) സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.36/2018/Co-op, dated 12.10.2018 
 3) സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 29.11.2019 തീയതിയിടെ 

CB(5)/784/2019 നമ്പർ ഉത്തരവ് 
 4) നകരള  സഹകരണ സംഘം (നഭദഗതി)നിയമം 2021 (2021-ടെ 

34- ആം നമ്പർ നിയമനഭദഗതി) 
 5) നകരള സഹകരണ സംഘം (നഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്, 2022 

(ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 11/2022) 
 6) ഈ ആഫീസിടെ 12.1.2022 തീയതിയിടെ 6394/2020/-CB(5) 

നമ്പർ കത്ത് 
 7) ഈ ആഫീസിടെ 5.3.2022 തീയതിയിടെ 6394/2020/-CB(5) 

നമ്പർ കത്ത് 
 8) ഈ ആഫീസിടെ 30.5.2022 തീയതിയിടെ 6394/2020/-CB(5) 

നമ്പർ കത്ത് 
         

         നൊകടമമ്പാടുമുള്ള ഹ്രസവകാെ സഹകരണ വായ്പാ സംവിധാനത്തിൽ 

സംഭവിച്ച കാരയമായ മാറ്റങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ,് നകരളത്തിടെ സഹകരണ 

നമഖെയുടെ വായ്പാ ഘെനടയ ത്രിതെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നം ദവിതെ 

സമ്പ്രദായത്തിനെക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി സർക്കാർ പരാമർശം (2) പ്രകാരം 



നയപരമായ തീരുമാനടമടുത്തിരുന്ന. ഹ്രസവകാെ സഹകരണ വായ്പാ 

സംവിധാനം ത്രിതെ ഘെനയിൽ നിന്നം ദവിതെ സംവിധാനത്തിനെക്ക് 

മാറുന്നതിടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് മാനനടെെ് 

(IIM) ബാംഗ്ലൂരിടെ ടപ്രാഫ എം എസ് ശ്രീറാം അദ്ധ്യക്ഷനായി ഒരു വിദഗ്ധ 

സമിതിടയ സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായായിരുന്ന. വിദഗ്ധ സമിതി സർക്കാരിന് 

വിശദമായ റിനൊർട്ട് സമർെിച്ചു. െി സമിതി ടെഡിറ്റ് നമഖെയിടെ ചുവടെ 

പരാമർശിക്കും പ്രകാരമുളള ചിെ നപാരായ്മകൾ വിശദമായി ചൂടായിക്കാണിച്ചിരുന്ന.  

          "നിെവിൽ, സഹകരണ നമഖെയിടെ ത്രിതെ സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് 

സംവിധാനം സവീകരിച്ചു വരുന്ന സാനങ്കതിക വിദയ ആധുനിക ബാങ്കിടെ 

ആവശയകതകൾ നിറനവറ്റാൻ പൂർണ്ണമായും പ്രാപ്തമായിട്ടില്ല. ഓനരാ ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കിനും ആധുനിക ബാങ്കിംഗ് സാനങ്കതികവിദയ  ഒറ്റയ്ക്ക് 

ഏടറ്റടുക്കുന്നതും,  തുെർച്ചയായി അപ്നഡറ്റ് ടചയ്യുന്നതും, നവീകരിക്കുകയും 

പരിപാെിക്കുകയും ടചയ്യുക എന്നള്ളതും തികച്ചും ടചെനവറിയതാണ്. ആധുനിക 

ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നിെധികം ചാനലുകൾ, നസവനങ്ങൾ, 

ഉൽെന്നങ്ങൾ, അനെിറ്റിക്, നിരവധി എെർപ്രപ്രസ് ആപ്ലിനക്കഷനുകൾ എന്നിവ 

നകാർ ബാങ്കിംഗ് ടസാെൂഷനിനെക്ക് ഉൾടെടുനത്തടായതായിട്ടുണ്ടായ്. ആയതിന് 

വിവിധ അനുമതികൾ നനനെടായതായിട്ടുണ്ടായ്. െി അനുമതികൾക്കായി സാനങ്കതിക 

വിദയ തുെർച്ചയായി പുതുനക്കടായതുടായ്. െയിെിച്ച ഘെനയ്ക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും  ടചെവ് ഗണയമായി കുറയ്ക്കാനും കഴിയും" 

          ആയതിനാൽ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകടള (ഡി സി ബി) നകരള 

സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി (ടക എസ് സി ബി) െയിെിച്ച ് ശരിയായ 

ഭരണവം, ബിസിനസ് പ്ലാനുകളം കൂെിയുള്ള സഹകരണ നമഖെയിടെ ശക്തവം, 

ഊർജ്ജസവെവം, സാനങ്കതികവിദയാധിഷ്ഠിതവം, ടപ്രാഫഷണൊയും പ്രകകാരയം 

ടചയ്യടെടുന്നതുമായ ഒരു യൂണിനവഴ്സൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കമ്മിറ്റി നിർനദ്ദശിച്ചു.  

നകരളത്തിൽ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിൽ 

മത്സരാധിഷ്ഠിത നനട്ടമില്ലാടത ത്രിതെ സംവിധാനത്തിടെ മധയ തെത്തിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന. ടപ്രാഫഷണെിസത്തിടെ അഭാവം, ബിസിനസ് 

പ്രവവിധയവൽക്കരണത്തിടെ അഭാവം, താഴ്ന്ന നിെവാരത്തിലുള്ള 

സാനങ്കതികവിദയ സവീകരിക്കൽ, നമഖെയിടെ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളമായി 

മത്സരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവ കാരണം എല്ലാ ജില്ലാ സഹകരണ 

ബാങ്കുകളടെയും സി.ഡി നറാനഷയാ കുറഞ്ഞു. ഇതാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ പഠിക്കാൻ 

വിദഗ്ധ സമിതിടയ നിനയാഗിക്കുന്നതിനും, പിന്നീെ് സഹകരണ നമഖെടയ ദവിതെ 



ഘെനയിൽ പുന: സംഘെനിെിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ തീരുമാനടമടുക്കാൻ 

കാരണമായത്. താടഴെറയുന്ന നനട്ടങ്ങൾക്ക് നവടായിയാണ് സർക്കാർ ഇപ്രകാരം 

തീരുമാനിച്ചത്. 

 ത്രിതെ ഘെനയിടെ ഒരു തെം ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ CRR, SLR എന്നിവയ് ക്ക് 

ആവശയമായ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ഫടായിടെ ആവശയകതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ 

സഹായിക്കും, ഈ ഫണ്ടുകൾ കൂടുതൽ ഉൽൊദനക്ഷമമായ 

ഉപനയാഗങ്ങൾക്കായി ഉപനയാഗിക്കാം. 

 പ്രുഡൻഷയൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ടക.പ്രവ.സി പാെിക്കൽ തുെങ്ങിയ എല്ലാ 

നിയന്ത്രണ ആവശയകതകളം പരിഹരിച്ചതിന് നശഷം, െയിെിച്ച 

സ്ഥാപനത്തിന് സാനങ്കതിക വിദയയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ 

ആധുനിക ബാങ്കിംഗ് ഉൽെന്നങ്ങളം നസവനങ്ങളം വളടര കുറഞ്ഞ 

നിരക്കിൽ നൽകാൻ കഴിയും. 

 മിക്ക ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളം ഒറ്റ ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ് നഫാമിെല്ല. 

അതിനാൽ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും കൂടുതൽ 

വികസിതവം ടചെവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ് നഫാമിനെക്ക് 

മാനറടായതുടായ്, അത് ബാങ്കുകളടെ സംനയാജനത്തിലൂടെ മാത്രനമ 

പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ. 

 പുതിയ തെമുറ ബാങ്കുകൾ ഈൊക്കുന്ന നിരക്കിനനക്കാൾ കുറഞ്ഞ 

നിരക്കിൽ ടമാപ്രബൽ ബാങ്കിംഗ്, ഇെർടനറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, എെിഎം 

സൗകരയങ്ങൾ തുെങ്ങിയ ആധുനിക ബാങ്കിംഗ് ഉൽെന്നങ്ങൾ വിതരണം 

ടചയ്യാൻ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയും. 

          ഈ കാെഘട്ടത്തിടെ ആവശയം നകരളത്തിടെ ജനങ്ങളടെ 

ആവശയങ്ങൾ നിറനവറ്റുന്നതിന് ശക്തവം ഊർജ്ജസവെവം സാനങ്കതിക വിദയയും 

ടപ്രാഫഷണൊയി പ്രകകാരയം ടചയ്യുന്നതുമായ പൂർണ്ണ നസവനം നൽകുന്നതും,  

ശരിയായ ഭരണ സംവിധാനവം ബിസിനസ് പ്ലാനും ഉള്ള യൂണിനവഴ്സൽ ബാങ്ക് 

ആയി പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. 

          െയന നശഷമുള്ള സ്ഥാപനം ഉപനഭാക്താക്കൾക്ക് വയതയസ്ത നസവനം 

നൽകുന്നതിൽ ഒരു യൂണിനവഴ്സൽ ബാങ്കിടെ പങ്ക് വഹിക്കും. അതായത്; 

 പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്കും, അതിടെ അംഗങ്ങൾക്കും  

സാമ്പത്തികവം സാനങ്കതികവമായ സഹായ നസവനങ്ങൾ നൽകും. 



 നകരളത്തിടെ പാൽ, റബ്ബർ, കയർ, കൺസൂമർ, ടതാഴിൊളികൾ, 

ടനയ്ത്തുകാർ എന്നീ നമഖെയിലും, ഇതര നമഖെയിലുമുള്ള സഹകരണ 

സംഘങ്ങളടെ എല്ലാ ബാങ്കിംഗ് ആവശയങ്ങൾക്കും െയനനശഷമുള്ള 

സ്ഥാപനം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന ബാങ്കായിരിക്കും. 

 ട്രഷറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മർച്ചെ് ബാങ്കിംഗ്, വിനദശ കറൻസി ഇെപാടുകൾ 

തുെങ്ങി എല്ലാ സാനങ്കതിക സൗകരയങ്ങളള്ള ബാങ്കിംഗ് നസവനങ്ങളം 

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളിൽ അംഗം അല്ലാത്ത എല്ലാ 

വയക്തികൾക്കും കൂെി നൽകിടക്കാടായ് െയന നശഷമുള്ള സ്ഥാപനം സവയം 

ഒരു യൂണിനവഴ്സൽ ബാങ്കായി മാറും. 

 െയന നശഷമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് മനറ്റടതങ്കിലും മുഖയധാരാ ബാങ്കുകൾ 

വാഗ്ദാനം ടചയ്യുന്നതുനപാടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നബാഡി 

നകാർെനററ്റുകൾക്കും ബാങ്കിംഗ് നസവനങ്ങൾ നൽകാവന്നതാണ്. 

          മാത്രവമല്ല, െി െയനത്തിന് നശഷം കാർഷിക വായ്പകളടെ പെിശ 

നിരക്കിൽ ഗണയമായ കുറവടായാകുടമന്നം അത് കർഷകർക്ക് ആതയന്തികമായി 

പ്രനയാജനം ടചയ്യുടമന്നം സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന. ഗ്രാമങ്ങളിലും അർദ്ധ് 

നഗരങ്ങളിലും നഗരപ്രനദശങ്ങളിലും വിപുെമായ ശംഖെകൾ വഴി വായ്പാ 

പ്രവർത്തനം ഗണയമായി വർധിെിക്കുന്നതിനാൽ വായ്പടയടുക്കുന്നവർക്ക് 

പ്രനതയകിച്ച ് കർഷകർക്ക് പ്രനയാജനം െഭിക്കും. അതിനാൽ സർക്കാർ 

നയപരമായ തീരുമാനവം നനതൃതവപരമായ പങ്കും പ്രകടക്കാള്ളുന്ന ഈ 

പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധടെട്ട എല്ലാവർക്കും പ്രനയാജനം െഭിക്കും. 

ഇപ്രകാരമുള്ള ദവിതെ ഘെനയിനെക്കുള്ള മാറ്റ്ം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയയും 

അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായ്. 

          നമൽ സാഹചരയത്തിൽ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ ആസ്തികളം 

ബാധയതകളം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനെക്ക് മാറ്റി 14 ജില്ലാ സഹകരണ 

ബാങ്കുകടള നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി െയിെിക്കുന്നതിനുള്ള 

അനുമതി നതെി സർക്കാർ വിശദമായ നിർനദ്ദശം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയക്ക് 

സമർെിച്ചിരുന്ന. പ്രസ്തുത അനപക്ഷയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ,  14 ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കുകടള നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി 19 

വയവസ്ഥകൾക്ക് വിനധയമായി സംനയാജിെിക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് 

പരാമർശം (1) പ്രകാരം തത്തവത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായ്. ഇപ്രകാരം 

െയനത്തിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുനമ്പാൾ നകരള സഹകരണ സംഘം 



നിയമത്തിടെ വകുപ്പുകളം, ചട്ടങ്ങളം അനുസരിച്ച ്ആവശയമായ നെപെിെമങ്ങൾ 

പാെിക്കണം എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് നിർനദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടായ്.  

          അതിനിടെ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ ടപാതുനയാഗത്തിൽ 

ഹാജരായ അംഗങ്ങളടെ നകവെ ൂരരിപക്ഷനത്താടെ ജില്ലാ സഹകരണ 

ബാങ്കുകളടെ ആസ്തി ബാദ്ധ്യതകൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനെക്ക് 

പ്രകമാറുന്നതിനുള്ള പ്രനമയം പാസാക്കുന്നതിന് വകുെ് 14 എ എന്ന പുതിയ വകുെ് 

കൂട്ടിനച്ചർത്തുടകാടായ് 1969 ടെ നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം നഭദഗതി 

ടചയ്യുകയും ആയത് 08.01.2019 ൽ പ്രാബെയത്തിൽ വരുകയും ടചയ്തു. 13 ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ ടപാതുനയാഗങ്ങൾ ബാങ്കുകളടെ ആസ്തികളം 

ബാധയതകളം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് പ്രകമാറുന്നതിനുള്ള പ്രനമയം 

പാസാക്കുകയുടായായി. 1969 ടെ നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം വകുെ്  14 എ 

പ്രകാരം മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രനമയം പാസാക്കിയിരുന്നില്ല. നമൽ 

പശ്ചാത്തെത്തിൽ, വകുെ് 14 എ പ്രകാരം പ്രനമയം പാസാക്കിയ 13 ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ സംനയാജനത്തിന് അന്തിമ അനുമതി നതെിയുള്ള 

ഔപചാരിക അനപക്ഷ റിസർവ് ബാങ്കിന് സമർെിച്ചു.  നമൽ 13 ജില്ലാ സഹകരണ 

ബാങ്കുകടള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ സംനയാജിെിക്കാനുള്ള നകരള 

സർക്കാരിടെ നപ്രാനൊസെിന് റിസർവ് ബാങ്ക് 07.10.2019 ന് അന്തിമ അംഗീകാരം 

നൽകുകയുടായായി. 

          വകുെ് 14A പ്രകാരം ബാങ്കുകളടെ ടപാതുനയാഗം പാസാക്കുന്ന 

പ്രനമയത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ നകരളത്തിടെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകടള 

നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി െയിെിച്ച ്ഉത്തരവാകുന്നതിന് നകരള 

സഹകരണ നിയമം വകുെ് 74(H) സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർക്ക് അധികാരം 

നൽകുന്ന.  

          അപ്രകാരം നിയമപരമായ നെപെികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ നശഷം, 

നിയമത്തിടെ വകുെ് 14 എ പ്രകാരം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ 

ടപാതുനയാഗങ്ങൾ പാസാക്കിയ പ്രനമയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിടക്കാണ്ടും, 

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ ആസ്തി ബാദ്ധ്യതകൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ 

ബാങ്കിന് പ്രകമാറിടക്കാണ്ടും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി 

െയിക്കുന്നതിന് പരാമർശം (2) പ്രകാരം സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ അനുമതി 

നൽകി ഉത്തരവായി. െയന നശഷമുള്ള സ്ഥാപനം 29/11/2019 ന് നിെവിൽ 

വരികയും 20.1.2020 ന് നചർന്ന ആദയ ടപാതുനയാഗം അംഗീകരിച്ച പ്രബനൊ 



പ്രകാരം "നകരള ബാങ്ക്" എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ പ്രവർത്തനം 

ആരംഭിക്കുകയും ടചയ്തു. 

          13 ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ 

ബാങ്കുമായി സംനയാജിെിച്ച ് ഒടരാറ്റ സ്ഥാപനമായതിന് നശഷം, മെപ്പുറം ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്ക് നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഉൾടെൊടത 

വന്ന. ഹ്രസവകാെ സഹകരണ വായ്പാ ഘെനയിൽ ദവിതെ സമ്പ്രദായം 

സവീകരിക്കുനമ്പാൾ, മുൻകാെങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതുനപാടെ ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമ പ്രകാരം 

പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂൊടത, മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ 

അംഗങ്ങളായ മെപ്പുറം ജില്ലയിടെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് പെിശ, 

ടചെവ് ചുരുക്കൽ, പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവയുടെ ആനുകൂെയം െഭിക്കാടത 

വരുകയും ടചയ്യും. എ.െി.എം, ആർ.െി.ജി.എസ്, എൻ.ഇ.എ.ഫ്ടി തുെങ്ങിയ ആധുനിക 

ബാങ്കിംഗ് സൗകരയങ്ങൾ ടചെവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നൽകാൻ അവർക്ക് 

കഴിയില്ല. അങ്ങടന മെപ്പുറത്തും സമീപ ജില്ലകളിലും നിനക്ഷപത്തിടെയും 

വായ്പയുടെയും പെിശ നിരക്ക് വയതയസ്തമാകും. ഇത് ആതയന്തികമായി മെപ്പുറം 

ജില്ലയിടെ സഹകരണ നമഖെടയ വൻ നഷ്ടത്തിനെക്ക് നയിക്കും. കൂൊടത 

മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടന നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ 

െയിെിക്കാൻ മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ  ബാങ്കിടെ ജീവനക്കാർ സർക്കാരിന് 

അനപക്ഷ സമർെിക്കുയും ടചയ്തു. െയനത്തിലൂടെയുള്ള നനട്ടങ്ങൾ െഭിക്കുന്നതിന് 

നവടായി െയന ഉത്തരവ് നൽകണടമന്ന് ആവശയടെട്ട് ബഹുമാനടെട്ട 

പ്രഹനക്കാെതിയിൽ നമൽ ജീവനക്കാർ ഒരു റിട്ട് ഹർജിയും ഫയൽ ടചയ്തിരുന്ന.          

ശക്തമായ, സാനങ്കതികവിദയാധിഷ് ഠിതവം ഊർജസവെവമായ ഒരു സഹകരണ 

ധനകാരയ സ്ഥാപനത്തിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയുടമന്നതിനാൽ ആയതിനെക്ക് 

നവടായി മെപ്പുറം ജില്ലയിടെ നടല്ലാരു വിഭാഗം പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 

സർക്കാരിനെക്ക് അനപക്ഷ സമർെിച്ചിരുന്ന.  ജില്ലയിനെക്കുള്ള െയന പ്രെിയ. 

സംനയാജിത ഐെി പ്ലാറ്റ് നഫാം െയനത്തിനുള്ള വയവസ്ഥകളിടൊന്നായി 

റിസർവ് ബാങ്ക് നിർനദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ള്ളതിനാൽ മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് 

ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനടമാട്ടാടക െയനത്തിലൂടെ 

െഭിക്കുന്ന ഗുണഫെം െഭയമാകാടത വരും.  

          ഈ പ്ലാറ്റ് നഫാമിൽ മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടനയും അതിടെ 

അംഗസംഘങ്ങടളയും ഭാവിയിൽ ഉൾടെടുത്തുക പ്രയാസമാണ്. 

ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, ടപാതുതാൽെരയപ്രകാരം ദവിതെ ഘെനയിനെക്ക് 



മാറ്റുന്നതിലൂടെയുള്ള എല്ലാ നനട്ടങ്ങളം മെപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്കും മറ്റ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 

െഭയമാക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ആയതിനാൊണ് മെപ്പുറം ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കിടന നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി െയിെിക്കാൻ 

തീരുമാനിച്ചത്. ഈ നെപെി സുഗമമാക്കുന്നതിന്, ടപാതുതാൽെരയപ്രകാരം, നകരള 

നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിൽ നഭദഗതി വരുത്തി 2021 ടെ 34-ആം 

നമ്പർ നഭദഗതി നിയമം പാസാക്കുകയും ടചയ്തു. 

          ബഹു.നകരള പ്രഹനക്കാെതിയിൽ WP(C) നമ്പർ 39749/2017, 5902/2018, 

9491/2019, 19166/2019, 6736/2019 & ബന്ധടെട്ട നകസുകളിൽ സംസ്ഥാനടത്ത 13 

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകടള നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി 

സംനയാജിെിക്കുന്നത് വിവിധ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളം പ്രാഥമിക 

ബാങ്കുകളിടെ വയക്തിഗത അംഗങ്ങളം മറ്റുള്ളവരും നചാദയം ടചയ്തു. 

          നിയമം 1/2019 പ്രകാരം നഭദഗതി ടചയ്ത നിയമ വയവസ്ഥകളടെയും, 

സംനയാജനത്തിനുള്ള പ്രെിയകളടെയും അധികാരം നചാദയം ടചയ്യടെട്ടുണ്. 

സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ 29.11.2019 ടെ വിധിനയായ പ്രകാരം നഭദഗതി വരുത്തിയ 

നിയമപരമായ വയവസ്ഥകളടെ സാധുത ശരിടവച്ചുടകാടായ് റിട്ട് ഹർജികൾ 

തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പ്രസ്തുത സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ വിധിനയായത്തിടനതിടര 

2504/2019 എന്ന റിട്ട് അെീെിലും ബന്ധടെട്ട നകസുകളം ഫയൽ ടചയ്യടെട്ടുണ്. ബഹു. 

നകരള പ്രഹനക്കാെതിയുടെ ഡിവിഷൻ ടബഞ്ചിടെ 03.06.2022-ടെ വിധി 

നയായത്തിൽ, നകസുകളിൽ ഉൾടെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം നിഷ്ഫെമായതിനാൽ 

അെീലുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുടകാടായ് ഉത്തരവായി. 

          മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടന നകരള നസ്റ്ററ്റ് നകാ-ഓെനററ്റീവ് 

ബാങ്കുമായി െയിെിക്കുന്നതിന് നവടായി നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം 

നഭദഗതി ടചയ്തുടകാടായ് സർക്കാർ പുറടെടുവിച്ച ഓർഡിനൻസിടനതിടര ഒമ്പത് 

റിട്ട് ടപറ്റീഷനുകൾ (നമ്പർ.33596/2019, 571/2020, 1916/2020, 6639/2020, 11753/2020, 

20371/2020, 20400/2020, 21265/2020, 4882/2021) ബഹു.നകരള പ്രഹനക്കാെതി 

മുമ്പാടക ഫയൽ ടചയ്യുകയുടായായി.  

          ഈ റിട്ട് ടപറ്റീഷനുകൾ ബഹു.പ്രഹനക്കാെതി WP(c) No.33596/2019 ലും 

അനുബന്ധ നകസുകളിലും 28.4.2021 ൽ പുറടെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ "മെപ്പുറം ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കിടന സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ െയിെിക്കുന്നതിനുള്ള 

നെപെികൾ നവഗത്തിൊക്കുക" എന്ന നിർനദ്ദശനത്താടെ തീർൊക്കുകയുടായായി. 

സിംഗിൾ ടബഞ്ചിടെ ഈ വിധിടക്കതിടര, റിട്ട് അെീലുകൾ (WA Nos 708, 709, 711, 



713, 715, 716, 717 of 2021) ഡിവിഷൻ ടബഞ്ചിന് മുമ്പാടക ഫയൽ ടചയ്യുകയുടായായി. 

നമൽ അെീലുകളിൽ 4.5.2021 ടെ ഇെക്കാെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തൽസ്ഥിതി 

തുെരുന്നതിന് നിർനദ്ദശിച്ചു. WP(c) No.33596/2019 നമ്പർ റിട്ട് ടപറ്റീഷനിടെ 

ഉത്തരവിടനതിടരയുള്ള െി നകസുകളിൽ (WA Nos.708, 709, 711,713, 715, 716, 717 of 

2021) ബഹുമാനടെട്ട നകാെതിയുടെ ഡിവിഷൻ ടബഞ്ച് 25.02.2022 ന് പുറടെടുവിച്ച 

അന്തിമ വിധിയിൽ െി റിട്ട് അെീലുകളിടെ എല്ലാ നെപെികളം 

അവസാനിെിച്ചുത്തരവായി. 

          നകരള സഹകരണ നിയമം വകുെ് 74(H)(1)(a) വയവസ്ഥ പ്രകാരം നകരള 

ഗവൺടമെ് സഹകരണ വകുെ് ടസെട്ടറിയും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറും 

26/02/2020 ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഉനദയാഗസ്ഥരുമായി കൂെിയാനൊചന നെത്തുകയും, 

ടപാതുതാൽെരയപ്രകാരം മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടന നകരള 

സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി െയിെിനക്കടായതിടെ ആവശയകത 

വിശദീകരിക്കുകയും ടചയ്തു. പരാമർശം (6) (7) (8) പ്രകാരം മെപ്പുറം ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കിടന നകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി െയിെിക്കുന്ന 

വിഷയം സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ റിസർവ് ബാങ്കിടന 

അറിയിക്കുകയുടായായി. 

          ബാങ്കിംഗ് ടറഗുനെഷൻ നിയമത്തിടെ നഭദഗതി കണക്കിടെടുത്ത് ജില്ലാ 

സഹകരണ ബാങ്കുകളടെ െയനവമായി ബന്ധടെട്ട സംസ്ഥാന നിയമത്തിന് 

(2021 ടെ 34 ആം നമ്പർ നിയമം) എതിടര ശ്രീ.യു.എ. െത്തീഫം മറ്റുള്ളവരും WP(C) 

28650/2021 നമ്പരായും,  ശ്രീ. കണ്ണിയാൻ മുഹമ്മദെിയും മറ്റുള്ളവരും WP(C) 

1035/2022 നമ്പരായും നകസുകൾ ഫയൽ ടചയ്തിരുന്ന. WP(C) 28650/2021 നമ്പർ 

നകസിൽ  ബഹു.പ്രഹനക്കാെതി 14.12.2021 ൽ പുറടെടുവിച്ച ഇെക്കാെ ഉത്തരവിൽ 

"െയനം, എടന്തങ്കിലും ഉടടായങ്കിൽ, ടസക്ഷൻ 74 (H) ൽ വിഭാവനം ടചയ്യുന്ന 

നെപെിെമം പാെിക്കാടത നെൊക്കാൻ പാെില്ല” എന്ന് ഉത്തരവായിരുന്ന. നകരള 

സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിനെ വകുപ്പു് 74(H) പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്കുമായി 

കൂെിയാനൊചിച്ച ് െയന നെപെികളമായി മുനന്നാട്ട് നപാകുന്നതിൽ നിന്ന് നകരള 

സർക്കാരിടനനയാ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാടറനയാ തെഞ്ഞുടകാണ്ടുള്ള 

നകാെതി ഉത്തരവകടളാന്നം നിെവിെില്ല. റിസർവ്വ് ബാങ്ക് നമൽ പരാമർശിച്ച 

നകസുകടള കുറിച്ച ്സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാനറാെ് സൂചിെിച്ചിട്ടുണ്ടായ്. 

          നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിടെ നഭദഗതി ടചയ്ത വകുെ് 14 എ 

പ്രകാരമുള്ള പ്രനമയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്  പാസാക്കിയിടല്ലങ്കിൽ നകരള 

സഹകരണ സംഘം (നഭദഗതി) നിയമം 2021 (2021 ടെ 34 ആം നമ്പർ നിയമം) 



അനുസരിച്ച ്െയന ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കാൻ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർക്ക് 

അധികാരമുടായ്.  

          സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ എല്ലാ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളം 

നരഖകളം സഹിതം െി വിഷയം റിസർവ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനത്ത് നനരിട്ടുണ്ം, പെ 

തവണ കത്തുകൾ മുനഖനയും കൂെിയാനൊചന നെത്തിയിരുന്ന. റിസർവ് ബാങ്കിടെ 

11.11.2022 ടെ കത്ത് പ്രകാരം െി നകസുകൾ തീർൊകാടത നിൽക്കുന്നതിലുള്ള 

ആശങ്ക മാത്രമാണ് അറിയിച്ചത്. െി കത്തിന് മറുപെിയായി െി നകസുകളടെ 

നിെവിടെ അവസ്ഥടയക്കുറിച്ചും തുെർനെപെികൾ അനുവദിക്കുന്ന 

ബഹു.പ്രഹനക്കാെതിയുടെ ഇെക്കാെ ഉത്തരവിടനക്കുറിച്ചും സഹകരണ സംഘം 

രജിസ്ട്രാർ റിസർവ് ബാങ്കിടന അറിയിച്ചിരുന്ന. 

          ആയതിനാൽ നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിടെ വകുെ് 74(H) 

പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട െയനത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് അംഗ സംഘങ്ങൾക്ക് 

ആനക്ഷപങ്ങളം നിർനദ്ദശങ്ങളം 15 ദിവസത്തിനകം നരഖാമൂെം 

സമർെിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചു ടകാടായ് രജിനസ്റ്റർഡ് തപാൊയി നൽകുകയും, 

പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള രടായ് പ്രാനദശിക ദിന പത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കുയും 

ടചയ്യുന്ന. 

          അതിനുനശഷം അത്തരം എല്ലാ എതിർപ്പുകളം/നിർനദ്ദശങ്ങളം 

പരിഗണിക്കുകയും, ആവശയമാടണന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് 

നശഷം ചുവടെ ഒെ് നരഖടെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ 

അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കുകയും ടചയ്യുന്നതാണ്. 

          അതിനാൽ, നകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം വകുെ് 74 (H) പ്രകാരം 

നൽകിയിട്ടുണ്ള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിനയാഗിച്ച ് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ 

ആയ ഞാൻ മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടന നകരള സംസ്ഥാന 

സഹകരണ ബാങ്കുമായി െയിെിക്കാൻ ............ ജനുവരി, 2023 ന് ഉെനെി 

പ്രാബെയനത്താടെ ഉത്തരവാകുന്ന. 

                                                                                    (ഒെ് ) 
അെക് സ് വർഗീസ് ഐഎഎസ് 

സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ 
 
 
 
മെപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിടെ എല്ലാ അംഗ സംഘങ്ങൾക്കും 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


