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2012-ലലെ കകേരള ആധഞരലമഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം
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കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുളള

ഒരു

ബതില്

പപീഠതികേ.―2012-ലലെ  കകേരള  ആധഞരലമഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം
സഞമ്പമ്പ് ലവെണ്ടര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി ആകമ്പ് ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവെശേശ്യങ്ങള്കഞയതി
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതമ്പ് യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പെബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവെത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പെറയഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണ്ടഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനമ്പ്  2022-ലലെ കകേരള ആധഞരലമഴുത്തു
കേഞരുലടെയഞ്ചാം പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം സഞമ്പമ്പ്  ലവെണ്ടര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)
ആകമ്പ് എന്നമ്പ് കപരമ്പ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതമ്പ് ഉടെന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വെരുന്നതഞണമ്പ്.

2. 7-  ാം  വെകുപ്പെതിനുളള  കഭദഗതതി.―2012-ലലെ  കകേരള  ആധഞരലമഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം
പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം സഞമ്പമ്പ് ലവെണ്ടര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലന്റെ (2013-ലലെ 7)
(ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകമ്പ്  എന്നഞണമ്പ്  പരഞമര്ശേതികലപ്പെടുകേ),  7-ാം  വെകുപ്പെതിനമ്പ്
തഞലഴെപ്പെറയന്ന കതിപ്തനതിബന്ധന കചെര്കകണ്ടതഞണമ്പ്, അതഞയതമ്പ്:―

“എന്നഞല്,  ഒരു വെര്ഷതതില് അധതികേരതിക്കുന്ന ഒരു കേഞലെയളവെതികലെയമ്പ്  കുടെതിശതികേ
വെരുതതിയതിട്ടുളള  ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം  സര്കഞര്  അനുമതതി  കൂടെഞലത
പുനരുജപീവെതിപ്പെതികഞന് പഞടുള്ളതല.”.

3.  7 എ എന്ന പുതതിയ വെകുപ്പെമ്പ്  കചെര്കല്.―  പ്രധഞന ആകതിലലെ  7-ാം വെകുപ്പെതിനമ്പ്
കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പെറയന്ന വെകുപ്പെമ്പ് കചെര് കകണ്ടതഞണമ്പ്, അതഞയതമ്പ്:―

“7 എ ഒറ്റതവെണ  തപീര്പ്പെഞകല്  പദ്ധതതി.―6-ാം  വെകുപ്പെമ്പ്  (2)-ാം  ഉപവെകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിധതിയതികലെയ്ക്കുളള  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുന്നതതില്  വെപീഴ്ച  വെരുതതി  അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം  നഷ്ടലപ്പെട
ആളുകേളുലടെ  അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം  പുനരുജപീവെതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനമ്പ്  കവെണ്ടതി,  സര്കഞരതിനമ്പ്,  വെതിജഞപനഞ്ചാം
വെഴെതി, ഒറ്റതവെണ തപീര്പ്പെഞകല് പദ്ധതതി ആവെതിഷ്ക്കരതികഞവന്നതഞണമ്പ്.”.
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4.  9-  ാം  വെകുപ്പെതിനുളള  കഭദഗതതി.―പ്രധഞന  ആകതിലലെ  9-ാം  വെകുപ്പെതിലന്റെ  (3)-ാം

ഉപവെകുപ്പെതില്,―

(i) (എ)  ഖണ്ഡതതില്  "ഗവെണ്ലമന്റെമ്പ് ലസക്രടറതി,  നതികുതതി വെകുപ്പെമ്പ്  "  എന്ന വെഞക്കുകേള്കമ്പ്

പകേരഞ്ചാം "രജതികസ്ട്രേഷന് വെകുപ്പെതിലന്റെ ചുമതലെയളള മനതി" എന്ന വെഞക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതഞണമ്പ്;

(ii)  (ബതി) ഖണ്ഡതതില് "ഇന്ലസ്പെക്ടര് ജനറല് ഓഫമ്പ് രജതികസ്ട്രേഷന്" എന്ന വെഞക്കുകേള്കമ്പ്

പകേരഞ്ചാം "ഗവെണ്ലമന്റെമ്പ് ലസക്രടറതി, നതികുതതി വെകുപ്പെമ്പ് " എന്ന വെഞക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതഞണമ്പ്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വെതിവെരണഞ്ചാം

2012-ലലെ കകേരള ആധഞരലമഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  സഞമ്പമ്പ്

ലവെണ്ടര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലന്റെ 7-ാം വെകുപ്പെമ്പ് പ്രകേഞരഞ്ചാം,  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം തുടെര്ച്ചയഞയതി

ആറുമഞസകഞലെഞ്ചാം അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം അടെയഞന് വെപീഴ്ച വെരുത്തുകേയഞ്ചാം നതിധതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം

അവെസഞനതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയഞല് അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം അവെസഞനതിച്ച തപീയതതി മുതല് ആറുമഞസതതിനകേഞ്ചാം

12  ശേതമഞനഞ്ചാം വെഞര്ഷതികേ പലെതിശേകയഞടുകൂടെതി കുടെതിശതികേ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം അടെച്ചഞല് അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം

പുനരുജപീവെതിപ്പെതികഞവന്നതഞണമ്പ്.  അപ്രകേഞരഞ്ചാം അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം പുനരുജപീവെതിപ്പെതിക്കുന്ന ആവെശേശ്യതതികലെയഞയതി

ഒറ്റതവെണ തപീര്പ്പെഞകല് പദ്ധതതി ആവെതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിനമ്പ് സര്കഞരതിനമ്പ് അധതികേഞരഞ്ചാം

നല്കേതിലകഞണഞ്ചാം,  കകേരള ആധഞരലമഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  സഞമ്പമ്പ്

ലവെണ്ടര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതില് നതികുതതി വെകുപ്പെമ്പ് ലസക്രടറതിയമ്പ് പകേരഞ്ചാം

രജതികസ്ട്രേഷന് വെകുപ്പെതിലന്റെ ചുമതലെയളള മനതിലയ  ലചെയര്മഞനഞയഞ്ചാം,  ഇന്ലസ്പെക്ടര് ജനറല്

ഓഫമ്പ് രജതികസ്ട്രേഷനമ്പ് പകേരഞ്ചാം,  നതികുതതി വെകുപ്പെമ്പ് ഗവെണ്ലമന്റെമ്പ് ലസക്രടറതിലയ

വവെസ്ലചെയര്മഞനഞയഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പെടുതതിലകഞണഞ്ചാം പ്രസ്തുത ആകമ്പ് കഭദഗതതി ലചെയ്യുവെഞന്

സര്കഞര് തപീരുമഞനതിച.

കമല് പ്രസഞവെതിച്ച ലെക്ഷേശ്യങ്ങള് നതിറകവെറ്റുന്നതതിനമ്പ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണളളതഞണമ്പ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം പ്രഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണവെരതികേയഞ്ചാം ലചെയഞല്

സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിലന്റെ സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം

ഉണ്ടഞകുന്നതല.



3

ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

1.  ബതിലതിലന്റെ  3-ാം ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില് പുതതിയതഞയതി കചെര്ക്കുവെഞന്
ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന 7 എ വെകുപ്പെമ്പ്,  6-ാം  വെകുപ്പെമ്പ് (2)-ാം  ഉപവെകുപ്പെമ്പ് പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയ്ക്കുള്ള
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം അടെയ്ക്കുന്നതതില് വെപീഴ്ചവെരുതതി അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം നഷ്ടലപ്പെട ആളുകേളുലടെ അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം
പുനരുജപീവെതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനമ്പ് കവെണ്ടതി ഒറ്റതവെണ തപീര്പ്പെഞകല് പദ്ധതതി ആവെതിഷ്കരതികഞന്
വെതിജഞപനഞ്ചാം പുറലപ്പെടുവെതിക്കുന്നതതിനമ്പ് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുവെഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

2.  ഏതു കേഞരശ്യങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ ചെടങ്ങള്  ഉണ്ടഞകഞവന്നതമ്പ് അലലങതില്
വെതിജഞപനങ്ങള്  പുറലപ്പെടുവെതികഞവന്നതമ്പ്,  അവെ ഭരണപരകമഞ,  സഞധഞരണ
സതഭഞവെകതഞടുകൂടെതിയകതഞ നടെപടെതിക്രമങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേഞരശ്യങ്ങകളഞ ആകുന. കൂടെഞലത,
ചെടങ്ങള് ,  അവെ ഉണ്ടഞകതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം നതിയമസഭയലടെ സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയമ്പ് വെതികധയവമഞണമ്പ്.
ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം,  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ
സതഭഞവെകതഞടുകൂടെതിയതഞണമ്പ്.

                                      

വെതി. എന്. വെഞസവെന്.


