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1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകക്റ്റ് 
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ഒര
ബതില്

പവീഠതികേ.―1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  ആകക്റ്റ്  (1969-ലലെ  21)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം

കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതിലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ്  2021-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരന്നതഞണക്റ്റ്.

2.  22-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി. 1969-― ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതിലലെ

(1969-ലലെ  21)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്  പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)

22-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  നതിലെവതിലുളള   കതിപ്തനതിബന്ധനയ്ക്കു  കശേഷഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന കതിപ്തനതിബന്ധന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനമഞത്രമല, ആര്.ബതി.ഐ. ലലെസന്സുളള ഒര അര്ബന് സഹകേരണ ബഞങതില്,

ഒര വശ്യക്തതിഗത അഞ്ചാംഗതതിനക്റ്റ്  ലകേവശേഞ്ചാം വയഞന് കേഴെതിയുന്ന പരമഞവധതി  ഓഹരതി  മൂലെധന

തുകേ, ബഞങതിലന്റെ ആലകേ അടച്ചുതവീര്ത ഓഹരതി മൂലെധന മൂലെശ്യതതിലന്റെ അഞക്റ്റ് ശേതമഞനമഞയതി

നതിജലപ്പടുതതിയതിരതിക്കുന.”.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

1.  1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  ആകതിലന്റെ  (1969-ലലെ  21-ാം  ആകക്റ്റ്)

22-ാം വകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് ഒഴെതിലകേ, ഒര അഞ്ചാംഗതതികനഞ ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ് ഇതതികലെയഞയതി

അഞ്ചാംഗവീകേരതിചതിട്ടുള സഞററ്റ്യൂട്ടറതി/കനഞണ്-സഞററ്റ്യൂട്ടറതി കബഞര്ഡതികനഞ കേമതിറതിയ്കകഞ കകേഞര്പ്പകറഷകനഞ,

ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘതതികനഞ  ഒര  സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ  ഓഹരതി  മൂലെധനതതിലന്റെ  പരമഞവധതി

അഞതില് ഒന്നക്റ്റ് ഭഞഗഞ്ചാം ലകേവശേഞ്ചാം വയഞവന്നതഞണക്റ്റ്. ബഞങതിലന്റെ ഒര വശ്യക്തതിഗത അഞ്ചാംഗതതിനക്റ്റ്
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ലകേവശേഞ്ചാം  വയഞവന്നതക്റ്റ്  ആലകേ  അടച  മൂലെധനതതിലന്റെ  അഞക്റ്റ്  ശേതമഞനമഞകതി

നതിയനതികണലമന്നക്റ്റ്  റതിസര്  വവ ബഞങക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഇന്ഡശ്യ എലഞ അര്ബന് കകേഞ-ഓപ്പകററവീവക്റ്റ്

ബഞങ്കുകേലളയുഞ്ചാം  ഉപകദശേതിചതിട്ടുളതുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  വതിഷയഞ്ചാം  കകേഞ-ഓപ്പകററവീവക്റ്റ്  അര്ബന്

ബഞങ്കുകേളുലട  (ടഞഫ് കേബക്റ്റ്)  ടഞസക്റ്റ്  കഫഞഴക്റ്റ്  കയഞഗതതില് പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം ആര്.ബതി.ഐ.

ലലെസന്സുള അര്ബന് ബഞങ്കുകേളതില് വശ്യക്തതിഗത അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ലകേവശേഞ്ചാം വയഞവന്ന ഓഹരതി

പരമഞവധതി  ലമഞതഞ്ചാം  അടച  ഓഹരതി  മൂലെധനതതിലന്റെ  അഞക്റ്റ്  ശേതമഞനമഞയതി

നതിജലപ്പടുകതണതക്റ്റ് അതശ്യഞവശേശ്യമഞലണന്നക്റ്റ് സര്കഞര് കേരതുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന.

2.  കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

വതി. എന്. വഞസവന്

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതില് (1969-ലലെ 21) നതിനള
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

22.  ഓഹരതികേള് ലകേവശേഞ്ചാം വയ്ക്കുന്നതതില് നതിയനണഞ്ചാം. (1)  ― ഏലതഞര സഞ്ചാംഘതതിലുഞ്ചാം,
ഗവണ്ലമകന്റെഞ  ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്  ഇതതികലെയഞയതി  അഞ്ചാംഗവീകേരതിചതിട്ടുളള  സഞററ്റ്യൂട്ടറതികയഞ  കനഞണ്
സഞററ്റ്യൂട്ടറതികയഞ  ആയ  കബഞര്ഡതികനഞ,  കേമതിറതികകഞ,  കകേഞര്പ്പകറഷകനഞ  അലലങതില്  മറക്റ്റ്
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘതതികനഞ  അലഞലത  യഞലതഞരഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ  ലമഞതഞ്ചാം
ഓഹരതി  മൂലെധനതതിലന്റെ  അഞതില്  ഒന്നതില്  കേവതിയഞലത  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്നതതില്
കേവതിഞ്ഞ ഭഞഗഞ്ചാം ലകേവശേഞ്ചാം വയഞന് പഞടുളളതല;

എന്നഞല്,  ഗവണ്ലമന്റെതിനക്റ്റ്,  ഗസറക്റ്റ്  വതിജ് ഞഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  വതിഭഞഗതതില്ലപ്പട്ട
സഞ്ചാംഘങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചതിടകതഞളഞ്ചാം  ഓഹരതി  മൂലെധനതതിലന്റെ  അഞതിലലെഞന്നതികനകഞള്
കൂടതിയ പരമഞവധതി നതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **


