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പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   58

 2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ബതില്

 1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകറ 

വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.—1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  ആകറ  (1969-ലലെ  21)  ഇതതിനു
കശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:—

1.   ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1)  ഈ  ആകതിനറ  2021-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2)  2-ാം  വകുപ്പതിലലെ  ഖണഞ്ചാം  (ii)-ഉഞ്ചാം  9-ാം  വകുപ്പതിലലെ  ഖണഞ്ചാം  (i)-ഉഞ്ചാം
2020  ജനുവരതി  15-ാം  തവീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി  കേരതലപ്പകടേണതഞ്ചാം  9-ാം
വകുപ്പതിലന  ഖണഞ്ചാം  (ii)  2020  ഏപതില്  11-ാം  തവീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞ്ചാം  കശേഷതിക്കുന്ന  വശ്യവസ്ഥകേള്  2021  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം  തവീയതതി
പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരതലപ്പകടേണതമഞണറ.

2.  2-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  ആകതിലലെ
(1969-ലലെ  21)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പധഞന  ആകറ  എന്നഞണറ  പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  2-ാം
വകുപ്പതില്,—

(i) (എബതി)  ഖണതതിനു കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:—

“(എസതി)  "ആനനറ  മഞതൃകേഞ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം"  എന്നഞല്
കകേരളതതില് ഓപ്പകറഷന് ഫ്ലഡറ പദ്ധതതി നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനു കവണതി 1980-കലെഞ അതതിനു
കശേഷകമഞ  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്തതഞ്ചാം  ആനനറ  മഞതൃകേയതിലുള  മഞതൃകേഞ  ബബലെഞ  പകേഞരഞ്ചാം
പവര്തതിച്ചുവരന്നതഞ്ചാം സഞ്ചാംഘതതിലന പവര്തനപരതിധതിക്കുളതില് പഞലുഞ്ചാം പഞലുല്പന്നങ്ങളഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭരതിക്കുകേ,  ശേവീതവീകേരതിക്കുകേ,  വതിപണനഞ്ചാം  നടേത്തുകേ  എന്നതിവ  പഞഥമതികേ
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ഉകദ്ദേശേശ്യമഞയതിട്ടുളതഞ്ചാം  കവീരകേര്ഷകേര്കറ  സഞമഗതികേള്  പദഞനഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതമഞയ,
കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  എന്നറതിയലപ്പടുന്ന  പഞഥമതികേ  കവീര  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(ii) (ഐഎ) ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:—

“(ഐഎ) "ജതിലഞ  സഹകേരണ ബഞങറ"  എന്നഞല്  ഒര റവനന്യൂ  ജതിലയതില്
അധതികേഞരതിതയുളതഞ്ചാം,  പഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ വഞയഞ  സഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം  അര്ബന് സഹകേരണ
ബഞങ്കുകേളഞ്ചാം  അതതിലന  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളതഞ്ചാം,  നഞമമഞത്ര  അലലങതില്  അകസഞസതികയററ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉള്പ്പലടേയുള  അതതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കറ  വഞയ  നല്കുന്നതതികലെയഞയതി  ഫെണറ
സസ്വരൂപതിക്കുകേ  എന്ന  പധഞന  ഉകദ്ദേശേശ്യകതഞലടേയുളതഞ്ചാം,  74 എചറ വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരകമഞ  (1)  (എ)  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരകമഞ  രജതിസഞര്  ഉതരവറ
പുറലപ്പടുവതിക്കുന്നതതിനറ  ലതഞട്ടുമുമ്പറ  ഈ  ആകതിന്  കേവീഴെതില്  നതിലെനതിന്നതിരന്നതഞ്ചാം,  അതരഞ്ചാം
ഉതരവകേള്  കഹതവഞയതി  നതിലെനതില്പറ  അവസഞനതിചതമഞയ  ഒര  കകേന്ദ്രസഞ്ചാംഘഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന:

എന്നഞല്  ഒര  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങതിലന  ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം  14 എ വകുപ്പതിന്
കേവീഴെതിലുള  പകമയഞ്ചാം പഞസഞകഞതപകഞ്ചാം,  അതറ  2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ
(കഭദഗതതി)  ആകറ നതിലെവതില് വരന്ന തവീയതതി മുതല് രണറ വര്ഷഞ്ചാം വലരകയഞ അലലങതില്
74 എചറ വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (എ),  (ബതി),  (സതി)  ഖണങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം
രജതിസഞര് നടേപടേതി പൂര്തതിയഞക്കുന്നതവലരകയഞ, ഏതഞകണഞ ആദശ്യഞ്ചാം, അതവലര അപകേഞരഞ്ചാം
തടേരന്നതഞണണ.”.

(iii)  (പതി)  ഖണതതിനു  കശേഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“(പതിഎ)  “റതിക്രൂട്ടേറലമനറ  കേമതിറതികേള്"  എന്നഞല്  കമഖലെഞ  സഹകേരണ
കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയനതിലലെ എലഞ വതിഭഞഗഞ്ചാം ജവീവനകഞരലടേയുഞ്ചാം ലസലെകനുഞ്ചാം നതിയമന
പക്രതിയയുഞ്ചാം  നടേത്തുന്നതതിനറ  കവണതി  80 ബതിബതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപവീകേരതിചതിട്ടുള
സമതിതതികേള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(പതിബതി) “കമഖലെഞ സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയന്” എന്നഞല്
രകണഞ അതതിലെധതികേകമഞ റവനന്യൂ ജതിലകേളതില്ലപ്പടുന്ന പവര്തന പരതിധതിയകേതറ, അതതിലന
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി  ആനനറ  മഞതൃകേഞ  പഞഥമതികേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  ഉളതഞ്ചാം,
പഞലെതിലനയുഞ്ചാം  പഞലുല്പന്നങ്ങളലടേയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം,  വതിപണനഞ്ചാം  എന്നതിവ
ഏലറടുക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞകങതതികേവഞ്ചാം  ധനപരവഞ്ചാം  ഉല്പ്പഞദന  സഞമഗതികേള്ക്കുമുളള  സഹഞയഞ്ചാം
അതതിലന അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവീര കേര്ഷകേര്ക്കുഞ്ചാം പദഞനഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒര കകേന്ദ്ര സഞ്ചാംഘഞ്ചാം
എന്നതഞകുന.”.
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3.  8 എ വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന  ആകതിലലെ  8 എ വകുപ്പതില്,  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനറ കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :—

“(4) ഈ ആകതികലെഞ, അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ, കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  ബബകലെഞകേളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  പവര്തന
പരതിധതിയതില്  കവീര  സഞ്ചാംഭരണതതിലനയുഞ്ചാം  വതില്പ്പനയുലടേയുഞ്ചാം  ബതിസതിനസറ  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം
ക്രമമഞയതി തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പട്ടേ ഒര മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ കേമതിറതി ഉളതമഞയ ആനനറ മഞതൃകേ കവീര
സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കറ  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയനതില്
അഞ്ചാംഗമഞയതി പകവശേനഞ്ചാം നല്കകേണതഞണണ.”.

4.  16-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന  ആകതിലലെ  16-ാം  വകുപ്പതില്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന  നഞലെഞമലത കതിപ്തനതിബന്ധനയ്ക്കു കശേഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കതിപ്തനതിബന്ധന
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

"എന്നതിരന്നഞലുഞ്ചാം  ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ഒകന്നഞ  അതതിലെധതികേകമഞ  കേറവ  പശുകകളഞ  എരമകേകളഞ  ഉളളതഞ്ചാം,
സഞ്ചാംഘതതിലന പവര്തന പരതിധതിയ്ക്കുളതില് തഞമസതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  അലലങതില് സഞ്ചാംഘതതിലന
പവര്തന  പരതിധതിയ്ക്കുളതില്  സസ്വനഞ്ചാം  ഭൂമതിയതികലെഞ  പഞട്ടേ  ഭൂമതിയതികലെഞ  കവീരഫെഞമുകേള്
നടേത്തുന്നതഞ്ചാം,  ഒര  വര്ഷതതില്  നൂറതി  എണ്പതറ  ദതിവസകഞലെയളവതില്  സഞ്ചാംഘതതില്
അഞ്ഞൂറു  ലെതിററതില്  കുറയഞലത  പഞല്  ഒഴെതിചതിട്ടുളതമഞയ  കവീര  കേര്ഷകേലര  അഞ്ചാംഗമഞയതി
കചെര്കകണതഞണറ.".

5.   16 ബതി എന്ന പുതതിയ വകുപ്പറ കചെര്കല്.—പധഞന ആകതിലലെ  16-ാം വകുപ്പതിനു
കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“16 ബതി. ആനനറ മഞതൃകേ കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതതില് സജവീവ അഞ്ചാംഗമഞയതി
തടേരന്നതതിനുള കയഞഗശ്യത വശ്യവസ്ഥകേള്.—(1) ഒരഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാം, അവകനഞ/അവകളഞ—

(എ) ലതഞട്ടുമുന്പുള  പന്ത്രണറ  മഞസങ്ങളതില്  നൂറതി  എണ്പതറ
ദതിവസകതകറ അഞ്ഞൂററ ലെതിററതില് കുറയഞലത പഞല് സഞ്ചാംഘതതികലെയറ ഒഴെതിക്കുന്നതിലലങതില്;
കൂടേഞലത

(ബതി) തഞമസസ്ഥലെതതിനടുത്തുള  കേനകേഞലെതി  ലഷഡതികലെഞ  അലലങതില്
സസ്വനഞ്ചാം ഭൂമതിയതികലെഞ പഞട്ടേഭൂമതിയതികലെഞ ഉള ഫെഞമതികലെഞ പരതിപഞലെതിക്കുന്നതഞയ, കുറഞ്ഞെതറ ഒര
കേറവ പശുകവഞ എരമകയഞ സസ്വനമഞയതി ഇലലങതികലെഞ; 

ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  സജവീവ  അഞ്ചാംഗമഞയതി
തടേരന്നതതിനറ കയഞഗശ്യതയതിലഞതതഞകുന.
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  നല്കേതിയതിരതിക്കുന്ന  വശ്യവസ്ഥകേള്  പഞലെതിക്കുന്നവര്കറ
മഞത്രകമ  ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതിയതിലലെ
അഞ്ചാംഗമഞകുവഞനുഞ്ചാം, മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ കേമതിറതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗമഞയതി തടേരവഞനുഞ്ചാം സഞധതിക്കുകേയുള.”.

6.  28-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന  ആകതിലലെ  28-ാം  വകുപ്പതില്  (5)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“(6)  ഈ ആകതികലെഞ,  അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ,  കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പഞദകേ  യൂണതിയലന  ബബകലെഞകേളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം, കമഖലെഞ സഹകേരണ കവീകരഞല്പഞദകേ യൂണതിയലന അഞ്ചാംഗമഞയതിരതിക്കുന്ന
ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  ഏലതഞര  പസതിഡനതിനുഞ്ചാം  മൂന
തവണകയഞ,  അലലങതില്  പതതിനഞറ  വര്ഷകമഞ,  ഏതഞകണഞ  കൂടുതല്  അത്രയുഞ്ചാം  കേഞലെഞ്ചാം,
കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  കേമതിറതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗമഞയതി  പദവതി
വഹതിക്കുന്നതതിനുള അര്ഹതയതിലഞതതഞകുന:

എന്നഞല്  2021-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ആകതിലന  പഞരഞ്ചാംഭ
തവീയതതിയതില് അതകപഞലലെ കമഖലെഞ  സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയലന കേമതിറതി
അഞ്ചാംഗമഞയതിരതിക്കുന്നവര്കറ  അവരലടേ  പഥമ  കേഞലെഞവധതിയഞയ  അഞ്ചു  വര്ഷഞ്ചാം
പൂര്തതിയഞകുന്നത വലര ഈ ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് ബഞധകേമഞകുന്നതല:

എനമഞത്രമല  പഥമ  കേഞലെഞവധതിയഞയ  അഞ്ചു  വര്ഷതതിനപ്പുറഞ്ചാം  കേഞലെഞവധതി
നവീട്ടേതികതിട്ടേതിയ  കേമതിറതി  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കറ  കമല്പ്പറഞ്ഞെ  കതിപ്തനതിബന്ധനയതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്
ബഞധകേമഞകുന്നതല.

(7) കമഖലെഞ സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയനതില് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുള ആനനറ
മഞതൃകേ കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതതിലന പസതിഡനതിനറ,  അയഞള്/അവള് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുള
ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  നതിബന്ധനകേള്
പഞലെതിക്കുലന്നങതില്  മഞത്രകമ  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന
കേമതിറതിയതികലെയ്ക്കുള  തതിരലഞ്ഞെടുപ്പതില്  മത്സരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കമഖലെഞ  സഹകേരണ
കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയലന കേമതിറതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗലമന്ന നതിലെയതില്   ഔകദശ്യഞഗതികേ   പദവതി
വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം   അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുകേയുള , അതഞയതറ:—

(എ)  ഒടുവതിലെഞയതി  നടേതതിയ  ഓഡതിറതില്  സഞ്ചാംഘതതിലന  ഓഡതിററ
കഞസതിഫെതികകഷന്  എയതികലെഞ ബതിയതികലെഞ ഉള്ലപ്പടുതതിയതിട്ടുലണങതില്, കൂടേഞലത

(ബതി)  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  കേമതിറതി
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള കുറഞ്ഞെ അളവതിനു വതികധയമഞയതി,  അഞ്ചാംഗമഞയ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം പഞല് സഞ്ചാംഭരതിചറ
ഒന്നതിച്ചുകചെര്തറ  കമഖലെ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയനതില്  വതിതരണഞ്ചാം
ലചെയ്തതിട്ടുലണങതില്:
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എന്നഞല്  ദവീര്ഘകേഞലെ  നതിഷതിയതസ്വതതിനു  കശേഷഞ്ചാം  പുനനഃരജവീവതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഘങ്ങള്കറ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  പുനനഃപവര്തനഞ്ചാം  തടേങ്ങതിയ  തവീയതതി  മുതലുഞ്ചാം,  ആനനറ
മഞതൃകേയതികലെയറ  ബബലെഞ കഭദഗതതി  ലചെയ്ത പഞഥമതികേ  കവീര  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള്കറ
കഭദഗതതി  ലചെയ്ത  ബബലെഞ  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്ത  തവീയതതി  മുതലുഞ്ചാം  രണ  വര്ഷകതകറ  ഈ
ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് ബഞധകേമഞകുന്നതല.

(8) ഈ ആകതികലെഞ, അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം, കമഖലെഞ സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയലന  ജനറല് കബഞഡതി
കയഞഗങ്ങളതില്  പലങടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതിയതികലെയ്ക്കുള  തതിരലഞ്ഞെടുപ്പതില്
മത്സരതികഞനുമുള,  അഞ്ചാംഗമഞയ  ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന
പതതിനതിധതി,  അഞ്ചാംഗമഞയ  ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  പസതിഡനറ
മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.”.

7. 28 എബതി വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ 28 എബതി വകുപ്പതില്  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“(3) ഈ ആകതികലെഞ,  അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ  കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  ബബകലെഞകേളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം  ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  ഏലതഞര
പസതിഡനതിനുഞ്ചാം  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലനകയഞ,  അതതിലന
അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘതതിലനകയഞ  പസതിഡനറ  അലലങതില്  ലചെയര്മഞന്  ആയതി  തടേര്ചയഞയതി
രണ  തവണയതില്  കൂടുതല്,  പൂര്ണ്ണമഞകയഞ  ഭഞഗതികേമഞകയഞ,  ഔകദശ്യഞഗതികേ  പദവതി
വഹതിക്കുന്നതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതല. 

(4)  ഈ ആകതികലെഞ,  അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ,  ആനനറ
മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  ബബകലെഞകേളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  ആനനറ  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന  ബവസറ
പസതിഡനറ പദവതി വനതിതഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഞയതി സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതഞണണ.”.

8.  64-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന  ആകതിലലെ  64-ാം  വകുപ്പതില്  (12)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“(13) ഈ ആകതികലെഞ, അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ, ഒര
കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  ബബകലെഞകേളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  ശുപഞര്ശേ  ലചെയ്തതഞ്ചാം,  കവീര  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘതതിലന പവര്തന രജതിസഞര് അഞ്ചാംഗവീകേരതിചതഞ്ചാം കവീര വശ്യവസഞയതതില് മതതിയഞയ
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മുന്പരതിചെയഞ്ചാം  ഉളതമഞയ  ആഡതിറര്മഞരലടേ  പഞനലെതില്  നതിനള  ഓഡതിറര്മഞലര
നതികയഞഗതിച്ചുലകേഞണ ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ വര്ഷതതിലുഞ്ചാം വഞര്ഷതികേ നതിര്വ്വഹണ ആഡതിററ
നടേകതണതഞണണ.”.

9.  74 എചറ വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ 74 എചറ വകുപ്പതില്,—

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്  അവസഞനമഞയതി
കൂട്ടേതികചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“(എ)  ഒര ജതിലഞ  സഹകേരണ ബഞങതിലന  ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം  14 എ വകുപ്പതിന്
കേവീഴെതിലുള  പകമയഞ്ചാം  പഞസഞകതിയതിട്ടേതിലഞലയങതില്,  ലപഞതതഞല്പരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം  രജതിസഞര്കറ,
റതിസര്വറ  ബഞങറ  ഓഫെറ  ഇന്ഡശ്യയുമഞയതി  കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച  കശേഷഞ്ചാം,  അതരഞ്ചാം  ജതിലഞ
സഹകേരണ  ബഞങതിലന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങ്കുമഞയതി  ലെയതിപ്പതിച്ചുലകേഞണറ
ഉതരവഞകേഞവന്നതഞണറ.  ഈ ഖണതതിന് കേവീഴെതിലുള യഞലതഞര ഉതരവഞ്ചാം,—

(i)  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  ലെയന  ഉതരവതിലന  ഒര  പകേര്പ്പറ  ബന്ധലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഘതതികനഞ  അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഘങ്ങള്കകഞ,  അവയുലടേ  ആകകപങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുമഞയതി,  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്ത  തപഞലെഞയതി  അയച്ചുലകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം
സ്ഥതിതതിലചെയ്യുന്ന  ജതിലയതില്  വശ്യഞപകേമഞയതി  പചെഞരമുള  തകദ്ദേശേവീയ  ഭഞഷയതിലുള  രണറ
ദതിനപത്രങ്ങളതില് അതറ പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(ii) ബന്ധലപ്പട്ടേ  സഞ്ചാംഘതതില്  നതികന്നഞ  സഞ്ചാംഘങ്ങളതില്  നതികന്നഞ  അതരഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലനകയഞ സഞ്ചാംഘങ്ങളലടേകയഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗതതില് നതികന്നഞ ലക്രഡതിററതില്
നതികന്നഞ,  രജതിസഞര്  ഇതതികലെയഞയതി  വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതഞ്ചാം  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  ലെയന  ഉതരവറ
കപഞസ്റ്ററ  ലചെയ്ത  തവീയതതി  മുതല്  പതതിനഞറ  ദതിവസതതില്  കുറയഞതതമഞയ
കേഞലെഞവധതിക്കുളതില്,  ലെഭതിച  ആകകപങ്ങള്/നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്,  എലനങതിലുഞ്ചാം  ഉലണങതില്,
രജതിസഞര്   പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം,

ലചെയ്തതിട്ടേതിലഞലയങതില്, പഞസഞകഞന് പഞടേതിലഞതതഞകുന;

(ബതി) (എ) ഖണതതിലന  (ii)-ാം  ഉപഖണതതില്  പരഞമര്ശേതിചതിട്ടുളള
ആകകപങ്ങളഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശേങ്ങളഞ്ചാം  പരതിഗണതിചകശേഷഞ്ചാം  രജതിസഞര്കറ  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  ഉതരവതില്
അകദ്ദേഹതതിനറ ഉചെതിതലമന്നറ കേരതന്ന അപകേഞരമുളള കഭദലപ്പടുതലുകേള് വരതഞവന്നതഞ്ചാം,
കൂടേഞലത  ആ  ഉതരവതില്,  അതറ  നടേപ്പതില്  വരത്തുന്നതതിനറ  ആവശേശ്യലമന്നറ  രജതിസഞര്
കേരതന്ന,  അതരഞ്ചാം  ആനുഷഞ്ചാംഗതികേവഞ്ചാം  തജനശ്യവഞ്ചാം  അനുബന്ധവമഞയ  വശ്യവസ്ഥകേള്
അടേങ്ങതിയതിരതികകണതമഞണറ;
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(സതി) (ബതി) ഖണതതിനറ കേവീഴെതിലുളള നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട ഉതരവതിലന എതതിര്ക്കുന്ന
ഒര അഞ്ചാംഗതതികനഞ  ലക്രഡതിറര്കകഞ,  ഏത  സഞ്ചാംഘതതിലെഞകണഞ  അയഞളലടേ  ഓഹരതികയഞ,
നതികകപകമഞ,  കുടേതിശതികേയഞയ  വഞയകയഞ  നതിലെനതില്ക്കുന്നതറ,  ആ  സഞ്ചാംഘതതില്,
അപകേഞരമുളള  ഉതരവറ  മുതല്  മുപ്പതറ  ദതിവസകഞലെഞവധതിക്കുളളതില്  അകപക
നല്കേതിലകഞണറ, അയഞളലടേ ഓഹരതിയുഞ്ചാം നതികകപവഞ്ചാം / ഓഹരതികയഞ നതികകപകമഞ, അതത
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  പതിന്വലെതിക്കുകേകയഞ  അടേചറ  തവീര്ക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതതിനറ
സസ്വഞതന്ത്രശ്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ;

(ഡതി)  ലെയനകതഞലടേ,  ഈ  അദ്ധശ്യഞയതതിലലെ  പസക്തമഞയ  മലറലഞ
വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം,  അനുകയഞജശ്യമഞയ മഞറങ്ങകളഞലടേ,  ഖണഞ്ചാം (എ)-കറ കേവീഴെതില് ലെയതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
സ്ഥഞപനങ്ങള്കറ ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(ii) (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനറ  കശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

“(1 എ)   (1)(എ)  ഉപവകുപ്പതിന്  കേവീഴെതില്,  രജതിസഞര്  ലെയന  ഉതരവറ
പഞസഞക്കുന്ന തവീയതതിയതിലുഞ്ചാം അനമുതലുഞ്ചാം,  ലെയന ഉതരവതിനറ ലതഞട്ടുമുമ്പഞയതി നതിലെലകേഞണ
പകേഞരമുള,  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങതിലന  എലഞ  ആസതി  ബഞദ്ധശ്യതകേളഞ്ചാം,  യഞലതഞര
തടേര്നടേപടേതികയഞ  ഇന്സ്ട്രുലമകനഞ  കേരണകമഞ  ഇലഞലത  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ
ബഞങതികലെയറ മഞറലപ്പടുകേയുഞ്ചാം നതികതിപ്തമഞകലപ്പടുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതഞണറ.".

10.80 ബതിബതി എന്ന  പുതതിയ  വകുപ്പറ  കൂട്ടേതികചെര്കല്.—പധഞന  ആകതിലലെ  80 ബതി
വകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കൂട്ടേതികചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:-

“80 ബതിബതി.  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയനതിലലെ
നതിയമനങ്ങള്കഞയുളള റതിക്രൂട്ടേറലമനറ കേമതിറതികേള്.—(1) ഈ ആകതികലെഞ അതതിന് കേവീഴെതില്
ഉണഞകതിയ  ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  സര്കഞര്  ഗസററ
വതിജഞപനതതിലൂലടേ,  റതിക്രൂട്ടേറലമനറ  കേമതിറതികേള്  രൂപവീകേരതികകണതഞ്ചാം  അവ  കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയനതിലലെ  എലഞ  സ്ഥതിര  ജവീവനകഞരലടേയുഞ്ചാം  മുഴുവന്
ലസലെകന്  പക്രതിയകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയമന  പക്രതിയകേള്ക്കുഞ്ചാം  അധതികേഞരമുളള
കേമതിറതികേളഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(2)  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  ഡയറക്ടര് ഒഴെതിലകേയുളള എലഞ ജവീവനകഞരലടേയുഞ്ചാം ലസലെകന്
പക്രതിയ  ഏലറടുക്കുന്നതതിനു  കവണതിയുളള  റതിക്രൂട്ടേറലമനറ  കേമതിറതിയതില്  എട്ടേതില്
അധതികേരതികഞത  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടേങ്ങതിയതിരതികകണതഞണറ.   കവീര  വതികേസനതതിലന
ചുമതലെയുളള  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി  കേമതിറതിയുലടേ  ലചെയര്മഞനുഞ്ചാം,  സര്കഞര്  നതിയമതിച,
കമഖലെഞ സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയലന അലപ്പകറ  കബഞഡതിയുലടേ മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ
ഡയറക്ടര് കേമതിറതിയുലടേ കേണ്വവീനറുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  മററ അഞ്ചാംഗങ്ങള് തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം
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പകേഞരമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം, അതഞയതറ,—

(i) രജതിസഞര് (ഡയറതി സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള്);

(ii) അലപ്പകറ സഞ്ചാംഘതതിലന ലചെയര്മഞന്;

(iii) കജഞയതിനറ ഡയറക്ടര് (ജനറല്) അലലങതില് കവീര വതികേസന വകുപ്പതിലലെ
കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി;

(iv) കദശേവീയ കവീര വതികേസന കബഞര്ഡതിലന ദകതിണ കമഖലെഞ തലെവന്;

(v) കമഖലെഞ സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയലന ലചെയര്മഞന്;

(vi) കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ
ഡയറക്ടര്.

(3)  കമഖലെഞ  സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയനതിലലെ ചെവീഫെറ  എകതികേന്യൂട്ടേവീവറ
അലലങതില് മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  ഡയറക്ടലറ ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതതിനുളള റതിക്രൂട്ടേറലമനറ കേമതിറതിയതില്
നഞലെതില്  അധതികേരതികഞത  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടേങ്ങതിയതിരതികകണതഞണറ.   കവീര  വതികേസന
വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുളള  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി  കേമതിറതിയുലടേ  ലചെയര്മഞനുഞ്ചാം  കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  ലചെയര്മഞന്  കേമതിറതിയുലടേ  കേണ്വവീനറു
മഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.   അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘതതിലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  ഡയറക്ടറുഞ്ചാം  കദശേവീയ  കവീര
വതികേസന  കബഞര്ഡതിലന  ദകതിണ  കമഖലെഞ  തലെവന്  മററ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

11. റ  ദ്ദേഞകലുഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലുഞ്ചാം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 117) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)   അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സറ പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യേലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന് കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ,  ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യേലപ്പട്ടേ  പധഞന  ആകതിന്
കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതിലലെ 14-ാം വകുപ്പറ അനുസരതിചറ,  രകണഞ
അതതിലെധതികേകമഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളലടേ  ആസതികേളഞ്ചാം  ബഞദ്ധശ്യതകേളഞ്ചാം
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം ബകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം സഞ്ചാംഘതതിലലെ മൂന്നതില് രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
ഭൂരതിപകഞ്ചാം  ആവശേശ്യമഞണറ.   ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചതിടേകതഞളഞ്ചാം
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ആസതികേളഞ്ചാം  ബഞധശ്യതകേളഞ്ചാം  ബകേമഞറുന്നതതില്  ഇതറ  ബുദ്ധതിമുട്ടേറ  സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനഞല്,  ജതിലഞ
സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേലള  ലെയതിപ്പതിക്കുന്ന  കേഞരശ്യതതില്  മൂന്നതില്  രണറ  ഭൂരതിപകലമന്ന
വശ്യവസ്ഥലയ  കകേവലെ  ഭൂരതിപകമഞയതി  ലെഘൂകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,
ലക്രഡതിറര്മഞര്,  നതികകപകേര്  എന്നതിവരലടേ  തഞല്പ്പരശ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനുമുളള
വശ്യവസ്ഥകേകളഞടുകൂടേതി  14 എ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പറ ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണറ  2019-ലലെ കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ആകറ  (2019-ലലെ  1)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകറ  കഭദഗതതി
ലചെയ്യുകേയുണഞയതി.   ഈ  നതിയമതതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേളനുസരതിചറ,  14  ജതിലഞ  സഹകേരണ
ബഞങ്കുകേളതില്  13  എണ്ണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങ്കുമഞയതി  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ
അനുകൂലെമഞയതി  പകമയഞ്ചാം  പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം,  എന്നഞല്,  ഒര  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങറ,
അതഞയതറ,  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങറ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  രജതിസഞര്
നതിര്കദ്ദേശേതിചതകപഞലലെ, പകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേകയഞ സഞ്ചാംകയഞജന പദ്ധതതി സസ്വവീകേരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്തതില.

2. സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങ്കുമഞയതി  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേലള
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിലന പതിന്നതിലലെ ഉകദ്ദേശേശ്യഞ്ചാം രണറ ഉയര്ന്ന തട്ടുകേള്,  അതഞയതറ കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹകേരണ ബഞങതിലന അലപ്പകറ തലെതതിലുഞ്ചാം ജതിലഞ സഹകേരണ ബഞങ്കുകേലള
മധശ്യതലെതതിലുഞ്ചാം നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിലൂലടേ ഏറവഞ്ചാം തഞഴെലത തട്ടേതിനറ  അതഞയതറ  പഞഥമതികേ
കേഞര്ഷതികേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കറ  (PACs)  എലനങതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യമഞയ
പകയഞജനങ്ങളതിലഞലത പലെതിശേലചലെവറ വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുന.  ഒര തട്ടു ഒഴെതിവഞക്കുന്നതറ കൂടുതല്
ഫെലെപദമഞയ  ഉപകയഞഗങ്ങള്കഞയതി  ഈ  ഫെണകേള്  ലകേട്ടേഴെതിച്ചു  വതിടുന്നതതിനറ
സഹഞയതിക്കുന്നതഞണറ.

3.  2019-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ആക്ടതിലലെ  (2019-ലലെ  1)
വശ്യവസ്ഥകേള് പകേഞരഞ്ചാം ജതിലഞ സഹകേരണ ബഞങ്കുകേള്കറ നതിലെനതില്പ്പതിലഞതഞവകേയുഞ്ചാം ഈ
ബഞങ്കുകേളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അതഞയതറ,  പഞഥമതികേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങതിലന  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിതവീരകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതഞണറ.
1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  ആകതികലെഞ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ
സഞ്ചാംകയഞജന  പദ്ധതതി  സസ്വവീകേരതിചതിട്ടേതിലഞത  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങതിലന  പവര്തനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതികനഞ  ക്രമവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ  യഞലതഞര  വശ്യവസ്ഥയുഞ്ചാം  ഇലഞതതഞകുന.
മഞത്രവമല ജതിലഞ സഹകേരണ ബഞങതിലന ഫെണകേളതില് ഭൂരതിഭഞഗവഞ്ചാം പഞഥമതികേ കേഞര്ഷതികേ
ലക്രഡതിററ  സഞ്ചാംഘങ്ങളലടേ  സഞ്ചാംഭഞവനകേളഞണറ.   കൂടേഞലത  പഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ  ലക്രഡതിററ
സഞ്ചാംഘങ്ങള്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങതിലന  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിതവീരകേയുഞ്ചാം  ലചെയ.
പഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ  ലക്രഡതിററ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങതില്  നതിനഞ്ചാം
നതികകപഞ്ചാം പതിന്വലെതിക്കുകേയഞലണങതില് ജതിലഞ സഹകേരണ ബഞങതിലന നതിലെനതില്പ്പറ തലന്ന
പതതിസന്ധതിയതിലെഞവകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുഞ്ചാം.

1546/2021.
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4.  കമല്  സഞഹചെരശ്യതതില്,  സഞ്ചാംകയഞജനതതിനറ  അനുകൂലെമഞയതി  പകമയഞ്ചാം
പഞസഞകഞത  ജതിലഞ  സഹകേരണ  ബഞങതിലന  രജതിസഞറുലടേ  ഉതരവറ  പകേഞരഞ്ചാം  റതിസര്വറ
ബഞങ്കുമഞയതി  കൂടേതിയഞകലെഞചെതിചറ  നശ്യഞയമഞയ  രവീതതിയതില്  അതതിലന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
നതികകപകേര്ക്കുഞ്ചാം,  ലക്രഡതിറര്മഞര്ക്കുഞ്ചാം  അവസരങ്ങള്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയലകേഞണറ  കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹകേരണ ബഞങ്കുമഞയതി ലെയതിപ്പതിക്കുവഞന് സര്കഞര് തവീരമഞനതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  

5.  കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  കമല്പ്പറഞ്ഞെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ ബഹ.  ഗവര്ണര്  2020  ജനുവരതി  14-ാം
തവീയതതി വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020-ലലെ 6-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2020
ജനുവരതി  15-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  109-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

6.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനു കവണതിയുളള ഒര ബതില്  2020  ജനുവരതി  29-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ
2020  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതില്  അവതരതിപ്പതിചറ  പഞസഞകഞന്  കേഴെതിയഞതതതിനഞല്  2020-ലലെ  കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ ബഹ. ഗവര്ണര് 2020 ലഫെബ്രുവരതി 17-ാം
തവീയതതി  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020-ലലെ  16-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020  ലഫെബ്രുവരതി  18-ാം തവീയതതിയതിലലെ  555-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

7.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനു കവണതിയുളള ഒര ബതില് 2020 മഞര്ചറ 2-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2020
മഞര്ചറ  13-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ  കേഴെതിയഞതതതിനഞല്  2020-ലലെ  കകേരള
സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2020  മഞര്ചറ  31-ാം  തവീയതതി  ബഹ.
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020-ലലെ  20-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020  എപതില്  1-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  1023-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

8.  ബഹ.  കകേരള  ബഹകകഞടേതതി  ചെതിലെ  റതിട്ടേറ  ഹര്ജതികേളതില്കമലുളള  ഇടേകഞലെ
ഉതരവതിലൂലടേ  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  അനുസരതിചറ  തടേര്നടേപടേതി  സസ്വവീകേരതികരലതന്നറ
റതിസര്വറ ബഞങതികനഞടേറ നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  ഇതതിനു പുറലമ,  രഞജശ്യത്തുടേനവീളഞ്ചാം കലെഞകറ ഡഡൗണ്
ഏര്ലപ്പടുതതിയ  സഞഹചെരശ്യവഞ്ചാം  ലെയന  പക്രതിയയുലടേ  പൂര്തവീകേരണലത  ബഞധതിച്ചു.
ആയതതിനഞല് ഓര്ഡതിനന്സറ  ആരഞ്ചാംഭതിച  തവീയതതി  മുതല്  മൂന്നറ  മഞസതതിനുളതില് ലെയന
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പക്രതിയ  പൂര്തതിയഞകഞന്  കേഴെതിഞ്ഞെതില.   അതതിനഞല്  സര്കഞര്  അനുകയഞജശ്യമഞയ
കഭദഗതതികേള് വരത്തുവഞന് തവീരമഞനതിച്ചു.

9.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 ഏപതില് 9-ാം തവീയതതി ബഹ.
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2020-ലലെ  27-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020  ഏപതില്  11-ാം തവീയതതിയതിലലെ  1048-ാം  നമ്പര് കകേരള  അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

10.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനു കവണതിയുളള ഒര ബതില്  2020  ആഗസ്റ്ററ  24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ
അകന്ന ദതിവസഞ്ചാം തലന്ന അവസഞനതിച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനതതില്
നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ  കേഴെതിയഞതതതിനഞല്
ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി  2020-ലലെ കകേരള സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ ബഹ.  ഗവര്ണ്ണര്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം
തവീയതതി  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020-ലലെ  58-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 28-ാം തവീയതതിയതിലലെ 2194-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

11.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനു  കവണതിയുളള  ഒര  ബതില്,  പതതിനഞലെഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ
2021-ലലെ  274-ാം  നമ്പര്  ആയതി  പസതിദ്ധവീകേരതിച്ചുലവങതിലുഞ്ചാം  ആയതറ  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്
31-ാം  തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  അകന്ന ദതിവസഞ്ചാം തലന്ന അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതിലുഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതിലുഞ്ചാം  സമയക്കുറവതിനഞല്
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം  കേഴെതിഞ്ഞെതില.

12.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി
2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ, 2021  ലഫെബ്രുവരതി  9-ാം
തവീയതതി ബഹ. കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ 24-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  649-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

13.   പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളള ഒര ബതില്  2021  കമയറ  24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ജൂണ്
10-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതിലുഞ്ചാം
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം  പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം  കേഴെതിയഞതതതിനഞലുഞ്ചാം  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ
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വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സറ,  2021  ജൂബലെ  2-ാം  തവീയതതി  ബഹ.  കകേരള  ഗവര്ണര്
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ജൂബലെ 3-ാം തവീയതതിയതിലലെ 1954-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 92-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

14.   രണ തരതതിലുളള പഞഥമതികേ കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള് നതിലെവതിലുണറ,
അതഞയതറ,  പരമ്പരഞഗത കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം,  ആനനറ മഞതൃകേ  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം  (ആപ്കകേഞസറ).   ആനനറ  മഞതൃകേ കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള്,  കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയന്,  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ലഫെഡകറഷന്  എന്നതിവയുലടേ
രൂപവീകേരണവഞ്ചാം പവര്തനവമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേറ 1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകറ
കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് ആവശേശ്യമഞയ നടേപടേതി സസ്വവീകേരതിക്കുവഞന് 1979 ഏപതില് 27-ലലെ സ.ഉ.
(അ)നമ്പര്183/79/എ.ഡതി. ഉതരവറ പകേഞരഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം നല്കേതിയതിരന.

15.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലലെ  ത്രതിതലെ  കവീര  സഹകേരണ  ഘടേനലയക്കുറതിചറ
സമഗമഞയ  പഠനഞ്ചാം  നടേത്തുവഞന്  മുന്  കവീര  വതികേസന  കേമവീഷണറഞയ  ശവീമതതി  ലെതിഡ
കജകബറ,  ഐ.എ.എസറ.(റതിട്ടേ)-ലന അദ്ധശ്യകതയതില് രൂപവീകേരതിച വതിദഗ്ദ്ധസമതിതതി വനതിതഞ
പങഞളതിതഞ്ചാം, മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ കേമതിറതി അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ കേഞലെഞവധതി പരമഞവധതി മൂന തവണയഞയതി
പരതിമതിതലപ്പടുതല്  മുതലെഞയവ  ശേതിപഞര്ശേ  ലചെയ.   മൃഗസഞ്ചാംരകണ,  കവീര  കമഖലെയതിലലെ
എലഞ രഞ്ചാംഗങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം വതിദഗ്ദ്ധര് ഉള്ലപ്പടുന്ന ഉന്നതതലെ കേമതിറതി സമര്പ്പതിച റതികപ്പഞര്ട്ടേതിലുഞ്ചാം
ഇകത കേഞരശ്യഞ്ചാം ഊന്നതിപ്പറഞ്ഞെതിട്ടുണറ.

16.കമല്പ്പറഞ്ഞെ സഞഹചെരശ്യങ്ങളതില്, പഞഥമതികേ കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങലളയുഞ്ചാം,
കമഖലെഞ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ സഹകേരണ യൂണതിയലനയുഞ്ചാം ശേക്തതിലപ്പടുതഞനുഞ്ചാം യഥഞര്ത്ഥ കവീര
കേര്ഷകേര്കറ  മഞത്രകമ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളതിലുഞ്ചാം,  അതതിലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ
കേമതിറതികേളതിലുഞ്ചാം  സജവീവ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുവഞന്  കേഴെതിയുകേയുളള  എനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരത്തുവഞനുഞ്ചാം,
കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതികേളതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ കേഞലെഞവധതി പരമഞവധതി മൂന തവണയഞയതി പരതിമതിതലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ഈ
സഞ്ചാംഘങ്ങളതില്  വനതിതകേളലടേ  പങഞളതിതഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  കമഖലെഞ  സഹകേരണ
കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയനതില്  നശ്യഞയമഞയ  നതിയമന  പക്രതിയ  ഉറപ്പുവരത്തുന്നതതിനു
റതിക്രൂട്ടേറലമനറ കേമതിറതികേള് രൂപവത്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ
ആകതിലലെ  (1969-ലലെ  21)  2,  8 എ, 16,  28,  28 എബതി, 64  എന്നവീ വകുപ്പുകേള് കഭദഗതതി
ലചെയഞ്ചാം 16 ബതി, 80 ബതിബതി എന്നവീ പുതതിയ വകുപ്പുകേള് കൂട്ടേതികചര്ത്തുഞ്ചാം പുതതിയ വശ്യവസ്ഥകേള്
ഉള്ലപ്പടുകതണതണറ.

17. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ്ഞെ

നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം തവീയതതി

ബഹ.  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021-ലലെ  32-ാം  നമ്പര്
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ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  725-ാം  നമ്പര്  കകേരള

അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ.  എന്നഞല്  മനനഃപൂര്വ്വമലഞത

ഉകപകലകേഞണറ  ഈ  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  ചെതിലെ  വശ്യവസ്ഥകേളതില്  കറതികല്  പതിശേകുകേള്

വന.  ആ കറതികല് പതിശേകുകേള് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനറ ചെതിലെ പസക്തമഞയ വശ്യവസ്ഥകേളതില്

ആവശേശ്യമഞയ  കഭദഗതതികേള്  വരത്തുവഞന്  സര്കഞര്  തവീരമഞനതിച്ചു.    കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  കമല്പ്പറഞ്ഞെ  നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്

പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (മൂന്നഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  24-ാം  തവീയതതി  ബഹ.  കകേരള  ഗവര്ണര്

വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021-ലലെ  47-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021

ലഫെബ്രുവരതി  24-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  945-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

18.  പസസ്തുത രണറ  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒര

ആകറ ലകേഞണവരന്നതതിനു കവണതിയുള ഒര ബതില് 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ

2021  ജൂണ്  10-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതിലുഞ്ചാം

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.

19. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ്ഞെ

നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 93) 2021 ജൂബലെ 2-ാം

തവീയതതി  ബഹ.  കകേരള  ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021  ജൂബലെ  3-ാം

തവീയതതിയതിലലെ 1952-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

20.   2021-ലലെ  92-ഉഞ്ചാം  93-ഉഞ്ചാം  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകറ  ലകേഞണവരന്നതതിനു  കവണതിയുള  ഒര  ബതില്,  പതതിനഞഞഞ്ചാം

കകേരള നതിയമസഭയുലടേ  2021-ലലെ  9-ാം നമ്പര് ആയതി പസതിദ്ധവീകേരതിച്ചുലവങതിലുഞ്ചാം  ആയതറ

2021  ജൂബലെ  22-ാം തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ആഗസ്റ്ററ  13-ാം തവീയതതി  അവസഞനതിച

കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതിലുഞ്ചാം  സമയക്കുറവതിനഞല്  അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം

പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം  കേഴെതിഞ്ഞെതില.

21.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി
2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ,  2021  ആഗസ്റ്ററ  23-ാം
തവീയതതി ബഹ. കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ 117-ാം നമ്പര്
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ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ആഗസ്റ്ററ  25-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  2477-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

22. 2021-ലലെ 117-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
ഒര ആകറ ലകേഞണവരന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

 ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം 
സഞ്ചാംബന്ധതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലന  3-ാം  ഖണ  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകതില്  കൂട്ടേതികചര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
74 എചറ വകുപ്പതിലന  (1)(എ)  ഉപവകുപ്പറ  ലെയന  ഉതരവറ  പുറലപ്പടുവതികഞന്  രജതിസഞലറ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

2.  10-ാം  ഖണ  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകതില്  കൂട്ടേതികചര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  വകുപ്പറ
80 ബതിബതി വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പഞദകേ
യൂണതിയനതിലലെ  എലഞ  സ്ഥതിരജവീവനകഞരലടേയുഞ്ചാം  മുഴുവന്  ലസലെകനുഞ്ചാം  റതിക്രൂട്ടേറലമനറ
പക്രതിയയ്ക്കുമഞയതി  റതിക്രൂട്ടേറലമനറ  കേമതിറതികേലള  രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനറ  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

3.  ഏതറ  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  വതിജഞപനങ്ങകളഞ  ഉതരവകേകളഞ
പുറലപ്പടുവതികകണതറ  അലലങതില്  ചെട്ടേങ്ങകളഞ  ലറഗുകലെഷനുകേകളഞ  ഉണഞകകണതറ,  അവ
നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുളതഞ്ചാം  സഞധഞരണവഞ്ചാം  ഭരണപരവഞ്ചാം  ആയ  സസ്വഭഞവകതഞടു
കൂടേതിയതമഞണറ.  കൂടേഞലത,  ഉണഞകലപ്പടുന്ന ചെട്ടേങ്ങള് നതിയമസഭയുലടേ സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയറ
വതികധയവമഞണറ.  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം,  അതതിനഞല്  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണറ.

വതി. എന്. വഞസവന്

                                          (ശേരതിതര്ജമ)
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1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതില് (1969-ലലെ 21)
നതിനള പസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

** ** ** **

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.—ഈ നതിയമതതില് സനര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശേശ്യലപ്പടേഞത
പകഞ്ചാം,—

** ** ** **

(എബതി)   “സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളലടേ  കേണക്കുകേളലടേ  ആഡതിറതിഞ്ചാംഗറ"  എന്നഞല്
ധനകേഞരശ്യ  ഇടേപഞടുകേളലടേയുഞ്ചാം  അവധതി  കേഴെതിഞ്ഞെ  കേടേങ്ങള്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉലണങതില്
അതതിലനയുഞ്ചാം ബതിസതിനസതിനഞയതി സൂകതിക്കുന്ന കേണക്കു ബുക്കുകേളലടേയുഞ്ചാം പമഞണങ്ങളലടേയുഞ്ചാം,
മററ  കരഖകേളലടേയുഞ്ചാം  സൂക്ഷ്മമഞയ  പരതികശേഞധനയുഞ്ചാം  ആഡതിററ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  തയ്യേഞറഞകലുഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം  അതതില്  സഞ്ചാംഘതതിലനയുഞ്ചാം  സബ്സതിഡതിയറതി  സ്ഥഞപനങ്ങളലടേയുഞ്ചാം
ഇടേപഞടുകേളലടേ  കേണക്കുകേളതിലലെ  കൃതശ്യതയുഞ്ചാം  സഹകേരണ  തതസ്വങ്ങള്കനുസൃതമഞയതി
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ സഞമ്പതതികേ കകമഞ്ചാം കപഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുന്നതതില് അതതിലന പവര്തനങ്ങള്
എത്രമഞത്രഞ്ചാം  പകയഞജനപദമഞയതി  എന്നതഞ്ചാം  തതിട്ടേലപ്പടുത്തുവഞനുള  അകനസ്വഷണവഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന;

** ** ** **

(ഐഎ) “ജജലഞ  സഹകേരണ  ബഞങറ”  എന്നഞല്,  ഒര  റവനന്യൂ  ജതിലയതില്
അധതികേഞരതിതയുളതഞ്ചാം  പഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ  വഞയഞ  സഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം  അര്ബന്  സഹകേരണ
ബഞങ്കുകേളഞ്ചാം  അതതിലന  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളതഞ്ചാം,  നഞമമഞത്ര  അലലങതില്  അകസഞസതികയററ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടേയുള  അതതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വശ്യക്തതികേള്ക്കുഞ്ചാം  വഞയ
നല്കുന്നതതികലെയഞയതി  ഫെണറ  സസ്വരൂപതിക്കുകേ എന്ന പധഞന ഉകദ്ദേശേശ്യഞ്ചാം  ഉളതഞ്ചാം  2019-ലലെ
കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (കഭദഗതതി)  ആകറ പഞബലെശ്യതതില് വരന്നതതിനറ ലതഞട്ടു മുന്പറ
ഈ ആകതിന് കേവീഴെതില് നതിലെവതിലുണഞയതിരന്നതഞ്ചാം പസ്തുത കഭദഗതതി ആകറ പഞബലെശ്യതതില്
വന്നതതിനുകശേഷഞ്ചാം  നതിലെവതിലെതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതമഞയ  ഒര  കകേന്ദ്ര  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  എന്നറ
അര്ത്ഥമഞകുന.".

** ** ** **

(പതി) “രജതിസഞര്" എന്നഞല് 3-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികലപ്പടുന്ന
സഹകേരണസഞ്ചാംഘഞ്ചാം  രജതിസഞര്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം,  അതതില്  ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം
രജതിസഞര്ക്കുള എലഞ അധതികേഞരങ്ങളകമഞ അഥവഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം അധതികേഞരകമഞ നല്കേലപ്പട്ടേ
ഏലതഞര വശ്യക്തതിയുഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന;.

** ** ** **
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8 എ.   അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘകതഞടേറ  അഫെതിലെതികയററ  ലചെയ്യേല്.—(1)   ഓകരഞ  പഞഥമതികേ
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതതികനഞ,  കകേന്ദ്ര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതതികനഞ,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
രവീതതിയതിലുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള  സമയതതിനുളതിലുഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ടേ  അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘവമഞകയഞ,
കകേന്ദ്ര  സഞ്ചാംഘവമഞകയഞ,  അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അഫെതിലെതികയററ  ലചെയ്യുന്നതതിനറ
അകപകതികഞവന്നതഞണറ.

(2) അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘകമഞ,  കകേന്ദ്ര  സഞ്ചാംഘകമഞ  അഫെതിലെതികയററ  ലചെയ്യുവഞനുള
അകപക  സസ്വവീകേരതിച  ദതിവസഞ്ചാം  മുതല്  അറുപത  ദതിവസതതിനുളതില്,  അതരഞ്ചാം
അഫെതിലെതികയഷന്  അനുവദതികണകമഞ  കവണകയഞ  എന്നറ  തവീരമഞനതികഞതപകഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള  അറുപത  ദതിവസ  കേഞലെഞവധതി  കേഴെതിയുന്ന  തവീയതതി  മുതല്  അകപക
സഞ്ചാംഘതതിനറ അങ്ങലനയുള അഫെതിലെതികയഷന് നല്കേലപ്പട്ടേതഞയതി കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

(3) അലപ്പകറ  സഞ്ചാംഘകമഞ  കകേന്ദ്ര സഞ്ചാംഘകമഞ,  അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പു  പകേഞരഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയഷനുള  ഒര  അകപക  നതിരസതിക്കുന്നതഞയഞല്
ആകകപമുള  സഞ്ചാംഘതതിനറ,  നതിരസതികല്  ഉതരവറ  ബകേപ്പറതി  മുപ്പതറ  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം
രജതിസഞര്കറ അപ്പവീല് കബഞധതിപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം രജതിസഞര് അപ്പവീല് നല്കേതിയ തവീയതതി മുതല്
അറുപത ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം അപ്പവീല് തവീര്പ്പഞകകണതമഞണറ.

** ** ** **

16.  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകേഞവന്ന വശ്യക്തതികേള്.—(1)  തഞലഴെപ്പറയുന്നവലരഞഴെതിലകേ,  യഞലതഞരഞലളയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലലെ അഞ്ചാംഗമഞയതി കചെര്ക്കുവഞന് പഞടുളളതല, അതഞയതറ:—

** ** ** **

എനമഞത്രമല,  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ആശുപത്രതികേളലടേ കേഞരശ്യതതില് വശ്യഞവസഞയതികേ
വഞണതിജശ്യ സ്ഥഞപനങ്ങലളയുഞ്ചാം മകറലതങതിലുഞ്ചാം നതിയമതതിന് കേവീഴെതില് രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിട്ടുള മററ
സഞ്ചാംഘടേനകേലളയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി കചെര്കഞവന്നതഞണറ.

** ** ** **

16 എ.  (ഒഴെതിവഞകതി)

** ** ** **

28.  കേമതിറതിലയ  നതിയമതികല്.—(1)  സഞ്ചാംഘതതിലന  ജനറല്കബഞഡതി,
ഉപനതിയമങ്ങള്കനുസരണമഞയതി  അഞറ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ  ഒര  കേമതിറതി
സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഘകേഞരശ്യഞദതികേളലടേ  നടേതതിപ്പറ  ആ കേമതിറതിലയ  ഏല്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെകയ്യേണതഞകുന:

** ** ** **
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(5) കേമതിറതിയുലടേ  ഒര  മവീറതിഞ്ചാംഗതിനു  കവണ  കേസ്വഞറഞ്ചാം  ആ  കേമതിറതിയതിലലെ  ആലകേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ  എണ്ണതതിലന  അമ്പത  ശേതമഞനതതില്  അല്പഞ്ചാം  കൂടുതല്  വരന്ന  എണ്ണഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികകണതഞണറ.

** ** ** **

28 എബതി. പസതിഡനറ  ,    ബവസറ  പസതിഡനറ  മുതലെഞയവരലടേ ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുഞ്ചാം
നവീകഞ്ചാം ലചെയ്യേലുഞ്ചാം.— (1)  28-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതിച ഒര കേമതിറതി,
അവരതില്നതിനഞ്ചാം  ഒര  പസതിഡനറ,  ഒര  ബവസറ  പസതിഡനറ,  ഒര  ട്രഷറര്  അലലങതില്
മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ഉകദശ്യഞഗസ്ഥന്,  അയഞള്കറ  എന്തുതലന്ന  ഉകദശ്യഞഗകപ്പരറ  നല്കേതിയഞലുഞ്ചാം,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന രവീതതിയതില്, ലതരലഞ്ഞെടുകകണതഞണറ.

(2) ഒര  കേമതിറതി  അതതിലന  പസതിഡനതികനകയഞ,  ബവസറ
പസതിഡനതികനകയഞ,  ട്രഷറകറകയഞ  അഥവഞ  കേമതിറതിയതിലലെ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം
ഉകദശ്യഞഗസ്ഥകനകയഞ,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്കറ  അനുസൃതമഞയതി,
അവരതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒരഞളതികലെഞ  അലലങതില്  എലഞവരതിലുകമഞ  അവതിശേസ്വഞസഞ്ചാം
കരഖലപ്പടുത്തുന്ന  ഒര  പകമയഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  കേമതിറതിയതിലലെ  ഭൂരതിപക  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
പതിന്തുണകയഞലടേ പഞസഞക്കുന്നപകഞ്ചാം, ഉകദശ്യഞഗതതില്നതിന്നറ നവീകഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതഞണറ.

** ** ** **

64. ആഡതിറതിലന  പരതിധതിയുഞ്ചാം  സഹകേരണ  ആഡതിററ  ഡയറക്ടറുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ,
ആഡതിറതിനുള  നടേപടേതിക്രമവഞ്ചാം.—(1)  ആഡതിററ  എന്നതതില്  കേഞലെഞവധതി  കേഴെതിഞ്ഞെ  കേടേങ്ങള്
വലതമുലണങതില്  അവ  പരതികശേഞധതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  ബഞകതിയതിരതിപ്പു  പണവഞ്ചാം  ലസകേന്യൂരതിറതികേളഞ്ചാം
കൃതശ്യമഞകണഞ  എന്നറ  കനഞക്കുന്നതഞ്ചാം,  ബന്ധലപ്പട്ടേ  സഞ്ചാംഘതതിലന  ആസതി  ബഞദ്ധശ്യതകേള്
തതിട്ടേലപ്പടുത്തുന്നതഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന അങ്ങലനയുള മററ ആഡതിററ കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതഞണറ.

** ** ** **

(12)  ഈ ആകതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,-

(എ) സഹകേരണ ആഡതിററ ഡയറക്ടകറഞടേറ ആഡതിറതിനുള ഒര അഭശ്യര്ത്ഥന
നടേത്തുന്നതതിനറ മുമ്പറ, (4)-ാം ഉപവകുപ്പതില് നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള സമയപരതിധതിക്കുളതില് ആഡതിററ
നടേത്തുന്നതതിനഞയതി,  ആഡതിററ  നടേത്തുന്നതതിനറ  ആവശേശ്യമഞയ  ഫെവീസറ  അലലങതില്  ലചെലെവറ
മുന്കൂറഞകയഞ  സഹകേരണ  ആഡതിററ  ഡയറക്ടര്  തതിട്ടേലപ്പടുതതിയ  പകേഞരകമഞ  അടേക്കുകേയുഞ്ചാം
അതതിലന  ബുക്കുകേളഞ്ചാം,  കേണക്കുകേളഞ്ചാം,  ധനകേഞരശ്യ  കസ്റ്റററലമന്റുകേളഞ്ചാം,  ആഡതിറതിനഞയതി
ആഡതിറര്കറ  ആവശേശ്യമഞയ  മലറലഞ  കസ്റ്റററലമന്റുകേളഞ്ചാം  എഴുതതിപ്പതിച്ചുഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞകതിയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലന  മുഖശ്യനതിര്വ്വഞഹകേന്വഴെതി  ആഡതിറതിനഞയതി   സഹകേരണ  ആഡതിററ
ഡയറക്ടര്കകഞ  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്ന  ഉകദശ്യഞഗസ്ഥകനഞ,  അവ  സമര്പ്പതിച്ചുഞ്ചാം,
ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  അതതിലന  കേണക്കുകേള്  ആഡതിററ  നടേതതി  ലെഭതിക്കുന്നതതിനറ  സഹകേരണ
ആഡതിററ ഡയറക്ടകറഞടേറ അഭശ്യര്ത്ഥന നടേകതണതഞ്ചാം;

1546/2021.
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(ബതി) ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം  അലലങതില്  പഞതതിനതിധശ്യ  ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം  മുമ്പഞലകേ
പൂര്ണ്ണമഞയ ആഡതിററ  സര്ട്ടേതിഫെതികററ  വയ്കകണതഞ്ചാം അതതില്പ്പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന്ന നന്യൂനതകേള്
ലപഞതകയഞഗലതകയഞ  പഞതതിനതിധശ്യ  ലപഞതകയഞഗലതകയഞ  വഞയതിച്ചു  കകേള്പ്പതികകണതഞ്ചാം
കൂടേഞലത  ഓകരഞ  നന്യൂനതയുഞ്ചാം  പരതിഹരതിച്ചുലകേഞണള  തതിരതല്  റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്
ലപഞതകയഞഗതതികനഞ പഞതതിനതിധശ്യ ലപഞതകയഞഗതതികനഞ മുമ്പഞലകേ വയ്കകണതഞ്ചാം;

(സതി) ആഡതിററ  സര്ട്ടേതിഫെതികറതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുള  എലഞ  നന്യൂനതകേളഞ്ചാം
പരതിഹരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ആഡതിററ  സര്ട്ടേതിഫെതികറതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുള  നന്യൂനതകേളതികന്മേല്
ലതറ്റുതതിരതല്  റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്  ആഡതിററ  സര്ട്ടേതിഫെതികററ  ലെഭതിചറ  രണറ  മഞസതതിനകേഞ്ചാം
സഹകേരണ ആഡതിററ ഡയറക്ടര്ക്കുഞ്ചാം രജതിസഞര്ക്കുഞ്ചാം സമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം,

ഒര സഞ്ചാംഘതതിലലെ കേമതിറതിയുലടേ കേര്തവശ്യമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

** ** ** **

74 എചറ.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങതികലെക്കുള  ജതിലഞ
സഹകേരണ ബഞങ്കുകേളലടേ കൂട്ടേതികചര്കല്.—(1) ഈ  ആകതികലെഞ  അലലങതില്  തത്സമയഞ്ചാം
പഞബലെശ്യതതിലുള  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ  എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം  ഈ
ആകതിലന 14 എ വകുപ്പതിന് കേവീഴെതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരഞ്ചാം ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം അഞ്ചാംഗവീകേരതിച
പകമയതതിലന അടേതിസ്ഥഞനതതില് കകേരളതതിലലെ ജതിലഞ സഹകേരണ ബഞങ്കുകേലള കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഹകേരണ  ബഞങ്കുമഞയതി   കൂട്ടേതികചര്ത്തു  ലകേഞണള   ഉതരവറ  രജതിസഞര്
പുറലപ്പടുവതികകണതഞണറ.

** ** **
**

80 ബതി.  സഹകേരണ സര്വ്വവീസറ പരവീ  കഞ കബഞര്ഡറ.—(1)  ഈ ആകതികലെഞ
ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘതതിലന  ഉകദശ്യഞഗസ്ഥന്മഞലരകയഞ  ജവീവനകഞലരകയഞ
റതിക്രൂട്ടേറ  ലചെയ്യുന്നതമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ ബബകലെഞകേളതികലെഞ  എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം
ഗവണ്ലമനറ  ഗസറ്റു  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത  പഞഥമതികേ  കേഞര്ഷതികേ  വഞയഞ
സഞ്ചാംഘങ്ങള്,  പഞഥമതികേ വഞയഞ സഞ്ചാംഘങ്ങള്,  അര്ബന് സഹകേരണ ബഞങ്കുകേള്,  പഞഥമതികേ
കേഞര്ഷതികേ  ഗഞമവതികേസന  ബഞങ്കുകേള്  എന്നതിവയതികലെയറ  ജൂനതിയര്  ഗുമസ്ഥന്മഞരലടേയുഞ്ചാം
അതതിനു  മുകേളതിലലെ  വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള  തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള  കനരതിട്ടുള  എലഞ
നതിയമനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതി എഴുത്തു പരവീക നടേത്തുന്നതതിനഞയതി ഒര സഹകേരണ സര്വ്വവീസറ
പരവീകഞകബഞര്ഡറ രൂപവീകേരതികകണതഞണറ.

** ** ** **


