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ബതില്

1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകക്റ്റ് 

വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ  .―1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  ആകക്റ്റ്  (1969-ലലെ  21-ാ
ആകക്റ്റ്) ഇതതിനു കശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം
പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ  കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്റ്റ്  2022  ജനുവരതി  13-ാ  തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2.  2-  ാ  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ
ആകതിലലെ  (1969-ലലെ  21-ാ  ആകക്റ്റ്)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  2-ാ  വകുപ്പതിലലെ  (ഐഎ)  ഖണ്ഡതതിലന്റെ
കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്, "രണക്റ്റ് വര്ഷഞ്ചാം"  എന്ന വഞക്കുകേള്കക്റ്റ് പകേരഞ്ചാം  "മൂന്നക്റ്റ് വര്ഷഞ്ചാം"
എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

3.  സഞധൂകേരതികല്.―2022-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)
ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ  (2022-ലലെ  11-ാ  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം
പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്  പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  പ്രഞബലെശ്യമതിലഞതഞയതി
തവീര്ന്നതിരന്നഞല് തലന്നയുഞ്ചാം.―

(എ)  പ്രസ്തുത ഒഞര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന ആകക്റ്റ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരശ്യകമഞ
എടുതകതഞ എടുതതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം നടേപടേതികയഞ ഈ
ആകതിനഞല് കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ലചെയ്തകതഞ എടുതകതഞ
ആയതി കേരതലപ്പകടേണതഞ്ചാം;
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(ബതി) പ്രസ്തുത ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്നതതിനുകശേഷവഞ്ചാം ഈ
ആകക്റ്റ്  ഗസറതില്  പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്നതതിനു  മുന്പഞ്ചാം  ലചെയ്ത  ഏലതഞര  കേഞരശ്യവഞ്ചാം  എടുത
ഏലതഞര  നടേപടേതിയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം
ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്നതിലഞയതിരനലവങതില്  പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി
ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന  ആകക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ലചെയ്യഞമഞയതിരന  അഥവഞ  എടുകഞമഞയതിരന
എന്നതകപഞലലെ ഈ ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ലചെയ്തകതഞ
എടുതകതഞ ആയതി കേരതലപ്പകടേണതമഞണക്റ്റ്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ആകക്റ്റ്  (2021-ലലെ  34-ാ ആകക്റ്റ്)
പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട  1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതിലലെ  2(ഐഎ)
വകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബന്ധന  ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന:  "എന്നഞല്  ഒര  ജതിലഞ
സഹകേരണ  ബഞങതിലന്റെ  ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം  14 എ വകുപ്പതിന്  കേവീഴെതിലളള  പ്രകമയഞ്ചാം
പഞസഞകഞതപകഞ്ചാം,  അതക്റ്റ്  2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ആകതിലന്റെ
പ്രഞബലെശ്യതവീയതതി മുതല് രണക്റ്റ് വര്ഷഞ്ചാം വലരകയഞ അലലങതില് 74 എചക്റ്റ് വകുപ്പതിലന്റെ (1)-ാ
ഉപവകുപ്പതിലലെ  (എ),  (ബതി),  (സതി)  ഖണ്ഡങ്ങള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  രജതിസഞര്  നടേപടേതി
പൂര്തതിയഞക്കുന്നതവലരകയഞ, ഏതഞകണഞ ആദശ്യഞ്ചാം, അതവലര അപ്രകേഞരഞ്ചാം തടേരന്നതഞണക്റ്റ്.”
ഈ കഭദഗതതി  ആകതിലന്റെ  പ്രഞബലെശ്യതവീയതതി  2022  ജനുവരതി  13  ആണക്റ്റ്.   ബഹ.  കകേരള
ഹഹകകഞടേതതി  പറലപ്പടുവതിച  കസ്റ്റേ  ഓര്ഡറഞ്ചാം  സ്റ്റേഞറസക്റ്റ്  കകേഞ  ഓര്ഡറഞ്ചാം  തടേരന്നതതിനഞല്
മുകേളതിലലെ കതിപ്തനതിബന്ധനയതില് പ്രസഞവതിച രണക്റ്റ് വര്ഷകഞലെഞവധതിക്കുളളതില് സഞ്ചാംകയഞജന
നടേപടേതികേള്  പൂര്തതിയഞകഞന്  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  രജതിസഞറതിനക്റ്റ്  സഞധതിചതിട്ടതില.
ആയതതിനഞല്,  പ്രസ്തുത കേഞലെഞവധതിയഞയ  "രണക്റ്റ്  വര്ഷഞ്ചാം"  എന്നതക്റ്റ്  “മൂന്നക്റ്റ്  വര്ഷഞ്ചാം"  ആയതി
നവീട്ടുന്നതതിനക്റ്റ് സര്കഞര് തവീരമഞനതിച.

2. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ
വശ്യവസ്ഥകേള്കക്റ്റ്  ഉടേന്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2022-ലലെ  കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് ബഹ.  കകേരള ഗവര്ണ്ണര്  2022  ജനുവരതി
13-ാ തവീയതതി വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ് 2022-ലലെ 1-ാ നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2022  ജനുവരതി  13-ാ  തവീയതതിയതിലലെ  169-ാ  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

3. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്
ലകേഞണവരന്നതതിനു  കവണതിയുളള  ഒര  ബതില്  പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ
88-ാ  നമ്പര്  ബതിലഞയതി  പ്രസതിദ്ധവീകേരതിചലവങതിലഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2022  ലഫെബ്രുവരതി  18-ാ
തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്  2022  മഞര്ചക്റ്റ്  18-ാ തവീയതതി  അവസഞനതിച കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞതില.
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4. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി
2022-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്,  2022  മഞര്ചക്റ്റ്  31-ാ
തവീയതതി ബഹ. കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ് 2022-ലലെ 11-ാ നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2022  മഞര്ചക്റ്റ്  31-ാ  തവീയതതിയതിലലെ  1094-ാ  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

5. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്
ലകേഞണവരന്നതതിനു കവണതിയുളള ഒര ബതില് പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ  113-ാ
നമ്പര് ആയതി പ്രസതിദ്ധവീകേരതിചലവങതിലഞ്ചാം ആയതക്റ്റ്  2022  ജൂണ്  27-ാ തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്
2022  ജൂഹലെ  21-ാ  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില.

6. ഭഞരതതതിലന്റെ  ഭരണഘടേനയുലടേ  213-ാ  അനുകഛേദഞ്ചാം  (2)-ാ  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (കേ)
ഉപഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം,  ഗവര്ണ്ണര്,  പ്രസസ്തുത ആര്ട്ടതികതിള് പ്രകേഞരഞ്ചാം  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതതിയ ഒര
ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് നതിയമസഭയുലടേ പനനഃസകമ്മേളനഞ്ചാം മുതല് ആറക്റ്റ് ആഴ്ച കേഞലെഞവധതിക്കു കശേഷഞ്ചാം
പ്രഞബലെശ്യമതിലഞതഞയതിതവീരന്നതഞണക്റ്റ്.  അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  2022  ആഗസ്റ്റേക്റ്റ്
8-ാ തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന.   പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്
നതിലെനതിര്കതണതളളതതിനഞലഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലന്റെ കേഞലെഞവധതിയ്ക്കു കശേഷവഞ്ചാം ഈ
ആകക്റ്റ്  ഗസറതില്  പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുന്നതതിനു  മുന്പവലരയുമുളള  കേഞലെയളവതില്  എടുതതഞയ
നടേപടേതികേള്കക്റ്റ് സഞധൂകേരണഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുമഞയതി  ഒര സഞധൂകേരണ ഖണ്ഡതികേ 2022-ലലെ
കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ബതിലതില് ഉള്ലപ്പടുതതിയതിട്ടുണക്റ്റ്.

7. കമല്പ്പറഞ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം ആവര്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്തകേവമഞയ യഞലതഞര
അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

വതി. എന്. വഞസവന്

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

** ** ** **

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ നതിയമതതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശേശ്യലപ്പടേഞത
പകഞ്ചാം,―

** ** ** **

(ഐഎ)  "ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങക്റ്റ്"  എന്നഞല്  ഒര  റവനന്യൂ  ജതിലയതില്
അധതികേഞരതിതയുളളതഞ്ചാം,  പ്രഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ  വഞയഞ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം  അര്ബന്  സഹകേരണ
ബഞങ്കുകേളുഞ്ചാം  അതതിലന്റെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം,  നഞമമഞത്ര  അലലങതില്  അകസഞസതിയറക്റ്റ്
അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉള്പ്പലടേയുളള  അതതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ്  വഞയ  നല്കുന്നതതികലെയഞയതി  ഫെണക്റ്റ്
സസ്വരൂപതിക്കുകേ  എന്ന  പ്രധഞന  ഉകദ്ദേശേശ്യകതഞലടേയുളളതഞ്ചാം,  74 എചക്റ്റ് വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാ
ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരകമഞ  (1)(എ)  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരകമഞ  രജതിസഞര്  ഉതരവക്റ്റ്
പറലപ്പടുവതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  ലതഞട്ടുമുമ്പക്റ്റ്  ഈ  ആകതിന്  കേവീഴെതില്  നതിലെനതിന്നതിരന്നതഞ്ചാം,  അതരഞ്ചാം
ഉതരവകേള്  കഹതവഞയതി  നതിലെനതിലക്റ്റ്  അവസഞനതിചതമഞയ  ഒര  കകേന്ദ്രസഞ്ചാംഘഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന:

എന്നഞല്  ഒര  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങതിലന്റെ  ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം  14 എ വകുപ്പതിന്
കേവീഴെതിലളള  പ്രകമയഞ്ചാം  പഞസഞകഞതപകഞ്ചാം,  അതക്റ്റ്  2021-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ
(കഭദഗതതി)  ആകതിലന്റെ  പ്രഞബലെശ്യതവീയതതി  മുതല്  രണക്റ്റ്  വര്ഷഞ്ചാം  വലരകയഞ  അലലങതില്
74 എചക്റ്റ് വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാ  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (എ),  (ബതി),  (സതി)  ഖണ്ഡങ്ങള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
രജതിസഞര് നടേപടേതി പൂര്തതിയഞക്കുന്നതവലരകയഞ, ഏതഞകണഞ ആദശ്യഞ്ചാം, അതവലര അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തടേരന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **


