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1969-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘനആകക്റ്റ്ന

വവീണഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനുള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―1969-ലലെ നകകേരള നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘനആകക്റ്റ് ന(1969-ലലെ ന21-ാംനആകക്റ്റ്)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന കേഞണുന ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി ന വവീണഞ്ചാം ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുനതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതികതിലന്റെ നഎഴുപതതിമൂനഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില് നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ന നചുരകകപ്പരഞ്ചാം നപ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈനആകതിനക്റ്റ് ന2022-ലലെ നകകേരള നസഹകേരണ
സഞ്ചാംഘന(മൂനഞഞ്ചാംനകഭദഗതതി)നആകക്റ്റ്നഎനക്റ്റ്നകപരക്റ്റ്നപറയഞഞ്ചാം.

(2)നഇതക്റ്റ്നഉടന്നപ്രഞബലെശ്യതതില്നവരനതഞണക്റ്റ്.

2. ന2-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―1969-ലലെ നകകേരള നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘനആകതിലന്റെ
(1969-ലലെ ന21-ാംനആകക്റ്റ്)ന(ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാംനപ്രധഞനനആകക്റ്റ്നഎനഞണക്റ്റ്നപരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
2-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന (എബതി) നഖണ്ഡതതില് ന തഞലഴെപ്പറയുന ന വഞചെകേഞ്ചാം ന അവസഞനമഞയതി
കൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“അകക്കൗണകേള് ന കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കരതിച്ചേതിട്ടുള ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
കേഞരശ്യതതില് ന അകക്കൗണകേളുലട ന കസഞഫക്റ്റ്നലവയര് ന ലസഞലെമ്പ്യൂഷന്സക്റ്റ് ന മുകഖനയുള
ഒത്തുകനഞകലഞ്ചാംനഇന്ഫര്കമഷന്നസതിസ്റ്റതതിലന്റെനആഡതിറക്റ്റ്നലചെയ്യലഞ്ചാംനഡഞറയുലടനസഞനമഞറവഞ്ചാം
ഇതതില്നഉള്ലപ്പടുന.”;

(ii) ന (എസതി) നഖണ്ഡതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(എഡതി) ന“അഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് ന ആഡതിറക്റ്റ്" നഎനഞല് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
രൂപവീകേരണഞ്ചാം, നനടതതിപ്പക്റ്റ്, നസഞപതികല്, നബുക്കുകേളുലടയുഞ്ചാം ന അകക്കൗണകേളുലടയുഞ്ചാം ന മറക്റ്റ്
കരഖകേളുലടയുഞ്ചാം ന സൂകതികല് ന ആഭശ്യന്തര ന നതിയന്ത്രണ ന സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം ന ഉള്ലപ്പലടയുള
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സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന എലഞ ന കേഞരശ്യങ്ങളുഞ്ചാം, നസഹകേരണ ന തതത്വങ്ങളനുസരതിച്ചേക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട
സഞമ്പതതികേനകകമഞ്ചാംനകപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നഅതതിലന്റെനപ്രവര്തനങ്ങള്നഎത്രകതഞളഞ്ചാം
ഉപകയഞഗപ്രദമഞയതിരനനഎനതതിലന്റെയുഞ്ചാംനസൂക്ഷ്മമഞയനവതിലെയതിരതല്നഎനര്ത്ഥമഞകുനതഞ്ചാം
ഇതതില്നകേഞ്ചാംപ്ലയന്സക്റ്റ്നഓഡതിറഞ്ചാംനപര്കഫഞര്മന്സക്റ്റ്നഓഡതിറഞ്ചാംനഅതകപഞലലെ, നഐ.ടതി. നഓഡതിറഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുനതമഞണണ;”;

(iii) ന (ഡതിഎ) നഖണ്ഡതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം, നതഞലഴെപ്പറയുന ന ഖണ്ഡങ്ങള് ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ഡഡബതി) ന ന“പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ് ന കവണതിയുള ന ലപഞത
കസഞഫക്റ്റ്നലവയര്" നഎനഞല് ന പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന മുഴുവന് നദദനഞ്ചാംദതിന
പ്രവര്തനങ്ങളുഞ്ചാംനഉള്ലകഞള്ളുന,നഒരനകകേനവീകൃതനരൂപകേല്പ്പനയതിലൂലടയുളള,നഫലെപ്രദമഞയ
ഒരനകസഞഫക്റ്റ്നലവയര്നലസഞലെമ്പ്യൂഷന്നഎനക്റ്റ്നഅര്ത്ഥമഞകുന.ന നസഞ്ചാംസഞനനസര്കഞരതില്നനതിനക്റ്റ്
അനുമതതിനലെഭശ്യമഞയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,നപ്രഞഥമതികേനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനപങഞളതിതകതഞടുഞ്ചാം
പതിന്തുണകയഞടുഞ്ചാം ന കൂടതി ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന ഒര ന സതിസ്റ്റഞ്ചാം ന ഇന്റെകഗ്രേററതിലൂലട ന ഈ ന സഹകേരണ
കസഞഫക്റ്റ്നലവയര്നനടപ്പതിലെഞകകണതഞണക്റ്റ്;ന

(ഡതിസതി) ന“കണ്കസഞര്ഷശ്യഞ്ചാം” ന എനഞല്, നലപഞത ന ആവശേശ്യതതിനഞയതി ന ധനസഹഞയഞ്ചാം
ലെഭശ്യമഞക്കുനതതിനുളനഫണക്റ്റ്നസത്വരൂപതിക്കുനതതിനുകവണതിനഒരനപുതതിയനസഞപനഞ്ചാംനഉണഞക്കുകേ
എന ന ലപഞത ന ഉകദ്ദേശേശ്യതതിലന്റെ ന അടതിസഞനതതില്, നരജതിസ്ട്രേഞറുലടകയഞ ന സഞ്ചാംസഞന
സര്കഞരതിലന്റെകയഞ നഅഞ്ചാംഗവീകേഞരകതഞലട, നരൂപവീകൃതമഞയ നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട നഒര
ഔപചെഞരതികേനകൂടഞയ്മനഎനര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iv) ന (ഐബതി) നഖണ്ഡതതിനുനപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ഐബതി) ന "ലഫഡറല് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല് ന അതതിലന്റെ
പ്രവര്തന ന കമഖലെയഞയതി ന ഒനതില് ന കൂടുതല് ന ജതിലകേളുളതഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന സര്കഞരഞ്ചാം
വശ്യക്തതികേളുഞ്ചാം ന മറക്റ്റ് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം ന അതതിലന്റെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളതമഞയ ന ഒര
സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന എനര്ത്ഥമഞകുന. ന നഎനഞല് ന സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന വശ്യക്തതിഗത
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന എണഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ലമഞതഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖശ്യയുലട ന ഇരപതതിയഞക്റ്റ്
ശേതമഞനതതില്നഅധതികേരതികഞന്നപഞടുളതല:

എനഞല്, നവശ്യക്തതിഗതനഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലട നഎണഞ്ചാം നസഞ്ചാംബനതിച്ചുളനവശ്യവസ ന2022-ലലെ
കകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘ ന(മൂനഞഞ്ചാം നകഭദഗതതി) നആകക്റ്റ് നപ്രഞബലെശ്യതതില്നവരനതതിനക്റ്റ് നമുമ്പക്റ്റ്
നതിലെവതിലണഞയതിരനനസഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ്നബഞധകേമഞകുനതല;”;
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(v) ന (ഒഎഎ) നഖണ്ഡതതിനുനപകേരഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാം നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ഒഎഎ) ന“പ്രഞഥമതികേ ന കേഞര്ഷതികേ ന വഞയഞ ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്, നകേഞര്ഷതികേ
ആവശേശ്യങ്ങള്കകഞ ന അനുബന ന കേഞര്ഷതികേ ന പ്രവര്തനങ്ങള്കകഞ ന കവണതി ന അതതിലന്റെ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ് നസഞമ്പതതികേനസഹഞയഞ്ചാം നനല്കുകേനഎനതക്റ്റ് നപ്രഞഥമതികേ നലെകശ്യകമഞ നപ്രധഞന
ബതിസതിനകസഞ നആയതിട്ടുളതഞ്ചാം, നപ്രവര്തനനകമഖലെ നഒരനവതികലജതികലെഞ, നപഞഞയതതികലെഞ,
മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതിയതികലെഞനആയതിനപരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുളതമഞയനഒരനസര്വവീസക്റ്റ്നസഹകേരണ
സഞ്ചാംഘഞ്ചാം, നസര്വവീസക്റ്റ് നസഹകേരണനബഞങക്റ്റ്, നഒരനകേഞര്ഷതികേനസര്വവീസക്റ്റ് നസഹകേരണനബഞങക്റ്റ്,
അലലങതില് ന ഒര ന ഗ്രേഞമവീണ ന ബഞങക്റ്റ് ന എനര്ത്ഥമഞകുനതഞ്ചാം ന അതരഞ്ചാം ന വഞയകേളുലടയുഞ്ചാം
അഡത്വഞന്സുകേളുലടയുഞ്ചാം നപലെതിശേനതിരക്കുഞ്ചാം നപ്രവര്തനനകമഖലെയുഞ്ചാം നരജതിസ്ട്രേഞര് നതതിടലപ്പടുത്തുന
പ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതമഞണക്റ്റ്:

എനഞല്,നപ്രവര്തനനകമഖലെലയനസഞ്ചാംബനതിച്ചുളളനനതിയന്ത്രണഞ്ചാംന2000നജനുവരതിന1-നക്റ്റ്
നതിലെവതിലണഞയതിരനനബഞങ്കുകേള്കകഞനസഞ്ചാംഘങ്ങള്കകഞനബഞധകേമല.”;

(vi) ന (ഒബതി) നഖണ്ഡതതിനു നപകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന നഖണ്ഡഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ഒബതി) ന ന“പ്രഞഥമതികേനവഞയഞ നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്നഅതതിലന്റെനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ്
കേടഞ്ചാംനനല്കുനതതിനുഞ്ചാംനനതികകപതതിനുഞ്ചാംനകവണതിനഅതതിലന്റെനഅഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നനതിനഞ്ചാംനനതികകപഞ്ചാം
സത്വവീകേരതിക്കുകേനഎനതക്റ്റ് നഅതതിലന്റെനപ്രഞഥമതികേനലെകശ്യകമഞ നപ്രധഞനനബതിസതിനകസഞനആയതഞ്ചാം
അതതിലന്റെ ന ദബകലെഞകേള് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന മറക്റ്റ് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങലള ന അതതിലന്റെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകഞന് ന അനുവദതികഞതതമഞയ ന പ്രഞഥമതികേ ന കേഞര്ഷതികേ ന ലക്രെഡതിറക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം
അലഞലതയുളളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന.”;

(vii) ന (ഒഡതി) നഖണ്ഡതതിനു നപകേരഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ഒഡതി) ന “പ്രഞഥമതികേനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്നസഞ്ചാംസഞനലതനഒര
റവനമ്പ്യൂനജതിലയതികലെഞനഒനതിലെധതികേഞ്ചാംനജതിലകേളതികലെഞനലപടുന,നഏലതങതിലഞ്ചാംനവതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട
പ്രകദശേതക്റ്റ്നഅധതികേഞരതിതനഉളതഞ്ചാംനവശ്യക്തതികേളുഞ്ചാം, നമറക്റ്റ്നസഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം, നസഞ്ചാംസഞനനസര്കഞരഞ്ചാം,
തകദ്ദേശേ നസത്വയഞ്ചാംഭരണ നസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം നഅതതിലന്റെ നഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളതമഞയ ന ഒര നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന.”;

(viii) ന (ഒഇ) നഖണ്ഡതതില് ന"പ്രവര്തന ന കമഖലെ ന ഒര ന തഞലൂകതില്
പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുളതഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുനപകേരര",”നഎനനചെതിഹഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;
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(ix) ന (പതി) നഖണ്ഡതതില് ന"ഏലതഞര ന ആളുഞ്ചാം" നഎന ന വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം
"സഞ്ചാംസഞനനസര്കഞരതിലന്റെനമകറലതങതിലഞ്ചാംനഓഫവീസര്"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(x) ന (കേമ്പ്യൂബതി) നഖണ്ഡതതിനുനകശേഷഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(കേമ്പ്യൂബതിബതി)ന“സസമൂഹശ്യസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങള്"നഎനഞല്നഭതിനകശേഷതികഞര്,
പ്രഞയമഞയവര്, നഅധധഃകൃതര്, നമഞനസതികേനലവല്ലുവതിളതികേള്നകനരതിടുനവര്നകപഞലളനസഞമൂഹതികേ
വതിഭഞഗങ്ങളുലട ന കകമതതിനു ന കവണതി ന രൂപവീകേരതിച്ചേ ന പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങള്
എനര്ത്ഥമഞകുന.”;

(xi) ന (ആര്എ) നഖണ്ഡതതില്, ന "സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന കേഞര്ഷതികേ-ഗ്രേഞമവീണ
വതികേസനനബഞങക്റ്റ്"നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുനമുമ്പഞയതിന"കകേരള"നഎനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(xii) ന ന (യു) നഖണ്ഡതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന നഖണ്ഡഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(വതി) ന“യവജന ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്" നഎനഞല് ന ഒര ന ജതിലയതില്
അധതികേഞരതിതയുളതഞ്ചാംനലതഞഴെതിലെവസരങ്ങളുഞ്ചാംനവരമഞനവഞ്ചാംനസൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാംനയുവജനകകമവഞ്ചാം
എനവീനലെകശ്യങ്ങകളഞലടനസഞ്ചാംരഭകേതത്വഞ്ചാം,നപുതതിയനസഞകങതതികേവതിദശ്യ,നനൂതനനവതിദശ്യകേള്,നസ്റ്റഞര്ടക്റ്റ്-
അപ്പുകേള് ന എനതിവ ന കപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുനതതിനുമഞയതി ന രജതിസ്റ്റര് ന ലചെയ്യുന ന സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘങ്ങള്നഎനര്ത്ഥമഞകുന.”.

3.നന3-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന3-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് ന"ഒര ന വശ്യക്തതിലയ" നഎന ന വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം
"സഞ്ചാംസഞനനസര്കഞരതിലന്റെനഒരനഓഫവീസലറ"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii) ന (2)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് ന"ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം" നഎന ന വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം
"സഞ്ചാംസഞനനസര്കഞരതിലന്റെനഏലതഞരനഓഫവീസര്ക്കുഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

4.നന7-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന7-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) (ഇ) നഖണ്ഡതതിനുനകശേഷഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(എഫക്റ്റ്) നതിര്ദ്ദേതിഷ ന വഞയഞ ന സഞ്ചാംഘങ്ങള് ന ഏറവഞ്ചാം ന കുറവക്റ്റ് ന ഓഹരതി
മൂലെധനമഞയതിനരണരനലെകഞ്ചാംനരൂപനസമഞഹരതിലച്ചേനഞ്ചാംനവഞയ്കപതരനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങള്
ഒരനലെകഞ്ചാംനരൂപനസമഞഹരതിലച്ചേനഞ്ചാം:
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എനഞല്, നഎസക്റ്റ്.സതി/എസക്റ്റ്.ടതി.യുലടയുഞ്ചാം ന ഫതിഷറവീസതിലന്റെയുഞ്ചാം ന വനതിതകേളുലടയുഞ്ചാം
സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നപഞരമ്പരശ്യ ന വശ്യവസഞയ നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാംനബഞധകേമഞകുനതല.”.

(ബതി) ന "ലതഞണ്ണൂറക്റ്റ് ന ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുനപകേരഞ്ചാം ന"അറുപതക്റ്റ്
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

(ii) ന (2)-ാംനഉപവകുപ്പതില് ന"ഏഴെക്റ്റ് ന ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുനപകേരഞ്ചാം
"പതതിനഞക്റ്റ്നദതിവസതതിനകേഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iii) ന (3)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് ന"ലതഞണ്ണൂറക്റ്റ് ന ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" നഎന ന വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാംന"അറുപതക്റ്റ്നദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

5. ന 8എന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി―പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന8എന വകുപ്പതിലന്റെ ന(2)-ാം
ഉപവകുപ്പതില് ന"അറുപതക്റ്റ്നദതിവസതതിനുളളതില്" നഎനനവഞക്കുകേള്നഎവതിലടലയഞലകയഞകണഞ
വരനതക്റ്റ് നഅവതിലടലയലഞഞ്ചാം ന"നഞല്പ്പതതിയഞക്റ്റ് ന ദതിവസങ്ങള്ക്കുളതില്" നഎന ന വഞക്കുകേള്
പകേരഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

6. ന13നനഎനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന13എനവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുന
കതിപ്തനതിബനനകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്, നഈ ന ആകതികലെഞ ന അതതിന്കേവീഴെതില് ന ഉണഞകതിയതിട്ടുള ന ചെടങ്ങളതികലെഞ
വരതതിയ ന കഭദഗതതികേള്കനുസൃതമഞയതി ന സഞ്ചാംഘങ്ങള് ന അതതിലന്റെ ന ദബകലെഞകേളതില്
കഭദഗതതികേള്നവരതതിയതിടതിലഞലയനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞറതിനക്റ്റ്നകബഞദശ്യലപ്പടഞല്,നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനഒര
കേഞലെയളവതിനുളതില് ന അതതിലന്റെ ന ദബകലെഞകേള് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുവഞന് ന സഞ്ചാംഘങ്ങകളഞടക്റ്റ്
അകദ്ദേഹഞ്ചാംനനതിര്കദ്ദേശേതികകണതഞണക്റ്റ്:

എനമഞത്രമല, നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനസഞമ്പതതികേനപ്രഞകയഞഗതികേതനഅപകേടതതിലെഞലണനക്റ്റ്
രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്നകബഞദശ്യലപ്പടഞല്, നനതിര്ണയതികലപ്പടുനനഒരനകേഞലെയളവതിനുളതില്, നദബകലെഞ
കഭദഗതതി ന വരത്തുവഞന് നഅകദ്ദേഹഞ്ചാം നസഞ്ചാംഘതതിലന ന നതിര്കദ്ദേശേതികകണതഞണക്റ്റ്. ന നനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം
പഞലെതിക്കുനതതില് നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം നപരഞജയലപ്പടഞല്, നലപഞതതഞല്പ്പരശ്യഞ്ചാം നകേണകതിലലെടുതക്റ്റ്, നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
ദബകലെഞനകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞറതിനക്റ്റ്നഅധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണണ.”.

7.ന14-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന14-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന "സഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ്" നഎന ന വഞകതിനുകശേഷഞ്ചാം ന"രജതിസ്ട്രേഞറതിലന്റെ ന മുന്കൂടതിയുള
അനുമതതികയഞലട"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.ന
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(ബതി)ന"മൂനതില്നരണനഭഞഗതതിലന്റെ"നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുനപകേരഞ്ചാംന"കകേവലെ"നഎന
വഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

(ii) ന (7)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(8) നദകേമഞറതതിനുകവണതിയുള ന വതിശേദമഞയ ന പദതതി ന രജതിസ്ട്രേഞര്
പുറലപ്പടുവതികകണതഞണണ.”.

8.ന ന14നനഎഎനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന14എഎനവകുപ്പതില്,ന(3)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനുനകശേഷഞ്ചാം,നതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(4) നഅനുബനസഞപനങ്ങളതിലലെ നഓഹരതിമൂലെധനഞ്ചാം നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഅറഞദഞയതതില്
നതിനഞ്ചാംനകേലണകതണതഞ്ചാംനഅനുബനസഞപനങ്ങളതില്നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം/ബഞങതില്നനതിനക്റ്റ് നഓഹരതി
മൂലെധനഞ്ചാംനഒഴെതിലകേയുളനഏലതഞരനഅധതികേനനതികകപവഞ്ചാം, നമഞനദണ്ഡങ്ങള്കക്റ്റ്നവതികധയമഞയതി,
വഞയയഞയതിനഅനുവദതികകണതമഞണക്റ്റ്;

(5) നസര്കഞരതില് ന നതിനക്റ്റ് ന സഞമ്പതതികേ ന സഹഞയഞ്ചാം ന ലെഭതിച്ചേ ന ഏലതഞര
സഞ്ചാംഘവഞ്ചാം/ബഞങ്കുഞ്ചാം ന അനുബനസഞപനങ്ങളതിലലെ ന ഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡതില് ന കകേരള
സര്കഞരതിലന്റെനകനഞമതിനതികേലള,നനതിര്ണയതികലപ്പടനപ്രകേഞരഞ്ചാം,നഉള്ലപ്പടുകതണതഞണക്റ്റ്;

(6) രജതിസ്ട്രേഞര്, നഅനുബനസഞപനങ്ങളുലട ന കരഖകേളുലട ന ഓഡതിറക്റ്റ്,
പരതികശേഞധന,നഒത്തുകനഞകല്നഎനതിവനനതിര്ണയതികലപ്പടനപ്രകേഞരഞ്ചാം,നനടകതണതഞണക്റ്റ്;

(7) സഞ്ചാംഘഞ്ചാം/ബഞങതില് ന നതിനഞ്ചാം ന അനുബനസഞപനങ്ങള്കക്റ്റ് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഓഹരതി ന മൂലെധന ന വതിഹതിതകമഞ ന സഞമ്പതതികേ ന സഹഞയകമഞ ന നല്കുനതക്റ്റ്, നബനലപ്പട
സഞ്ചാംഘഞ്ചാം/ബഞങതിലന്റെ ന ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം ന പഞസഞകതിയ ന പ്രകമയതതിലന്റെ ന അടതിസഞനതതില്
രജതിസ്ട്രേഞറുലടനമുന്കൂര്നഅനുമതതികയഞലടനആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്;

(8) കഹഞള്ഡതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന ലസഞദസറതി ന അതതിലന്റെ ന അനുബനസഞപനങ്ങള്കക്റ്റ്
ഫണക്റ്റ് ന ദകേമഞറുനതഞ്ചാം ന സത്വത്തുകള് ന പഞടതതിനക്റ്റ്/വഞടകേയക്റ്റ് ന നല്കുനതഞ്ചാം ന കഹഞള്ഡതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്
ലസഞദസറതി/ബഞങതിലന്റെനലപഞതകയഞഗഞ്ചാംനപഞസഞക്കുനനപ്രകമയതതിലന്റെനഅടതിസഞനതതില്,
സര്കഞരതിലന്റെനമൂന്കൂടതിയുളനഅനുമതതികയഞലടയഞയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്;ന

(9) 2022-ലലെ ന കകേരള ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘ ന(മൂനഞഞ്ചാം ന കഭദഗതതി) നആകക്റ്റ്
പ്രഞബലെശ്യതതില് ന വനതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന ഒര ന അനുബനസഞപനവഞ്ചാം നഈ ന വകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം
കപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതികഞന് ന പഞടതിലഞതതഞ്ചാം ന2022-ലലെ ന കകേരള ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘ ന(മൂനഞഞ്ചാം
കഭദഗതതി) നആകക്റ്റ് ന പ്രഞബലെശ്യതതില് ന വരനതതിനു ന ലതഞട്ടു ന മുന്പക്റ്റ് ന രജതിസ്റ്റര് ന ലചെയക്റ്റ്
പ്രവര്തതിക്കുന ന നതിലെവതിലള ന അനുബനസഞപനങ്ങലള, നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവന
വശ്യവസകേള്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനപ്രവര്തനഞ്ചാംനതടരനതതിനക്റ്റ്നഅനുവദതിക്കുനതമഞണക്റ്റ്.
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9.നന14നനബതിനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന14ബതിനവകുപ്പതില്,―

(i) നനതിലെവതിലലെ ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന“(6)”-ാം ന ഉപവകുപ്പഞയതി ന പുനരകഞ്ചാം
ലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്;

(ii) നഅപ്രകേഞരഞ്ചാംനപുനരകഞ്ചാംനലചെയ ന(6)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നമുന്പഞയതിനതഞലഴെപ്പറയുന
ഉപവകുപ്പുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(2) ന സഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട നഅതരഞ്ചാം നപങഞളതിതനരൂപവീകേരണതതിനക്റ്റ്
കവണ ന വതിശേദമഞയ ന കപ്രഞജക്ടക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന ബനലപ്പട ന സഞ്ചാംഘങ്ങള് ന തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
ആയതക്റ്റ്, നഅഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയതി, നബനലപ്പട ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന ലപഞതകയഞഗതതില്
സമര്പ്പതികകണതമഞണക്റ്റ്.

(3)സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന അതരഞ്ചാം ന പങഞളതിത ന രൂപവീകേരണഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുനതതിനഞയതി, നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ലപഞതകയഞഗങ്ങള്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ
കപ്രഞജക്ടക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന വഴെതി, നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നസര്കഞരതിനക്റ്റ്
സമര്പ്പതികകണതഞണക്റ്റ്.

(4)അതരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘങ്ങളതില് ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന നതിര്ണയതികലപ്പട ന പ്രകേഞരഞ്ചാം,
ആഡതിറക്റ്റ്,നപരതികശേഞധന,നഒത്തുകനഞകല്നഎനതിവനനടകതണതഞണക്റ്റ്.

(5)അതരഞ്ചാം ന പങഞളതിത ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ്, നലപഞത
ആവശേശ്യതതിനഞയതി, നനതിര്ണയതികലപ്പടുന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഫണക്റ്റ് ന സത്വരൂപതിക്കുനതതിനഞയതി,
സര്കഞര്നനഉതരവഞകകേണതഞണക്റ്റ്.

10. ന ന16-ന നാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന16-ാം ന വകുപ്പതില് ന(1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ ന(എ) നഖണ്ഡതതിലലെ ന(i) നഇനതതിലന്റെനനതിലെവതിലലെനകതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം,
തഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനതിരനഞലഞ്ചാം,നയുവജനനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളതില്നഅഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാംനകതടുനതതിനുള
പരമഞവധതി ന പ്രഞയപരതിധതി ന നഞല്പ്പതതിയഞക്റ്റ് ന വയസഞയതിരതിക്കുനതഞ്ചാം ന നഞല്പതതിയഞക്റ്റ്
വയസക്റ്റ് ന തതികേയുകമ്പഞള് ന അങ്ങലനയുള ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട നഎന കഞസക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം
നതിലെവതിലെതിലഞതഞകുനതഞ്ചാം ന അവര് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന അകസഞസതികയറക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം
ആകുനതമഞണക്റ്റ്".”

11. 18-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന18-ാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന(1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,ന“സഹഞഞ്ചാംഗമഞകയഞ"നഎനനവഞകതിനുനകശേഷഞ്ചാംന"സഞ്ചാംഘങ്ങള്നനല്കുനനലക്രെഡതിറക്റ്റ്
സക്കൗകേരശ്യങ്ങള് ന ഉള്ലപ്പലട ന വതിവതിധ ന കസവനങ്ങള് ന ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്" നഎന
വഞക്കുകേളുഞ്ചാംനചെതിഹങ്ങളുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

1598/2022
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12. 19-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന19-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)നനതിലെവതിലളനവകുപ്പതിലനന(2)-ാംനഉപവകുപ്പഞയതിനഅകമതികടണതഞണക്റ്റ്;

(ii) നഅപ്രകേഞരഞ്ചാം ന അകമതിട ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിനുമുന്പഞയതി ന തഞലഴെപ്പറയുന
ഉപവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(1) ഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം ന ഓഹരതി ന മൂലെശ്യഞ്ചാം ന വര്ദതിപ്പതികഞന്
തവീരമഞനതിച്ചേഞല്, നഒരനഅഞ്ചാംഗതതിനക്റ്റ് നഅഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാംനതടരഞനുളനഅവലന്റെ/അവളുലടനഅവകേഞശേഞ്ചാം
ഓഹരതി ന മൂലെശ്യഞ്ചാം ന വര്ദതിപ്പതിച്ചേ ന തവീയതതി ന മുതല് നഅനഞക്റ്റ് ന വര്ഷകതയക്റ്റ് ന നതിലെനതില്ക്കുകേയുഞ്ചാം,
ദകേവശേമുളനഓഹരതികേളുലട നവര്ദതിപ്പതിച്ചേ ന മൂലെശ്യഞ്ചാം നഅടച്ചേഞല് ന മഞത്രകമ ന ഒര നഅഞ്ചാംഗലമനനഅവലന്റെ/
അവളുലടനഅവകേഞശേങ്ങള്നപ്രകയഞഗതികഞന്നഅവലന/അവലളനഅനുവദതിക്കുകേയുള.”. 

13.നന19നനബതിനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന19ബതിനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(ഇ) ഖണ്ഡതതില്ന"കൂടഞലത"നഎനനവഞകക്റ്റ്നവതിട്ടുകേളകയണതഞണക്റ്റ്;

(ii)ന(എഫക്റ്റ്)നഖണ്ഡതതില്ന"കൂടഞലത"നഎനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iii) ന (എഫക്റ്റ്) നഖണ്ഡതതിനുനകശേഷഞ്ചാം, നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ജതി) നലസഞദസറതിയുലടനഡയറക്ടര്നകബഞര്ഡഞ്ചാംനലപഞതകയഞഗവഞ്ചാംനഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ
തതിരതല് ന റതികപ്പഞര്ടതിലനഞപ്പഞ്ചാം ന ഏറവഞ്ചാം ന പുതതിയ ന സ്റ്റഞറമ്പ്യൂടറതി ന ഓഡതിറക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടതില്
ഉള്ലപ്പടുതതിയനപതിഴെവകേളുലടനസഞ്ചാംഗ്രേഹഞ്ചാം.”.

14. 20-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന20-ാം ന വകുപ്പതില്, ന (ഡതി)
ഖണ്ഡതതില് ന"ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതതില്" നഎനനവഞകതിനുനപകേരഞ്ചാം ന"ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതതിലഞ്ചാം
ഒഴെതിവഞകലെതിലഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

15. 26-ന നാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന26-ാം നവകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ ന(എ) നഖണ്ഡതതില്,ന "അയഞള്നഒരഞ്ചാംഗമലഞതഞയതിതവീരനനതവീയതതിയതികലെഞ"
എനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം നഅവസഞനതിക്കുനത ന മുതല് ന രണക്റ്റ് ന വര്ഷകഞലെകതയക്റ്റ്
തടരനതഞണക്റ്റ്"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

16. 28-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന28-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിലന്റെനമൂനഞമലതനകതിപ്തനതിബനനയതില്,―

(എ)ന“സഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെ" നഎനനവഞകതിനുനപകേരഞ്ചാം ന"പ്രഞഥമതികേനഅഗ്രേതികേള്ച്ചേറല്
ലക്രെഡതിറക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം നഎലഞ നപ്രഞഥമതികേ നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം" നഎനവീ ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;നന

(ബതി) ന “ഏലതങതിലഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ" നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാം ന"അതരഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;
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(ii) (1എ)നഉപവകുപ്പതിനുളനകതിപ്തനതിബനനകേള്നവതിട്ടുകേളകയണതഞണക്റ്റ്;

(iii) (1 സതി) നഉപവകുപ്പതില്, ന“പതതിനഞയതിരവഞ്ചാം" നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം
"ഇരപതയ്യഞയതിരവഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iv) (1 ഇ) നഉപവകുപ്പതിലലെ ന(iii)-ാം ന ഖണ്ഡതതിനു ന പകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന
ഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(iii)നഅതരഞ്ചാംനവതിഭജനഞ്ചാംനഒരനവര്ഷതതിനകേഞ്ചാംനപൂര്തതിയഞകകണതഞണക്റ്റ്”;

(v)ന(1 ജതി)നഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന“ബസങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്, നമഞകനജ്ലനമന്റെക്റ്റ്, നഫതിനഞന്സക്റ്റ് ന കമഖലെകേളതില് ന പരതിചെയഞ്ചാം
ഉളളകതഞ" നഎനവീനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"ഒരനവഞണതിജശ്യ നബഞങതികലെഞനകകേരളനസഞ്ചാംസഞന
സഹകേരണ നബഞങതികലെഞ ന ഒര നഅര്ബന് ന കകേഞ-ഓപ്പകററവീവക്റ്റ് ന ബഞങതികലെഞ ന ഒര നസര്വവീസക്റ്റ്
സഹകേരണ ന ബഞങതികലെഞ ന മഞകനജര് ന കകേഡറതില് ന ലപയ്ഡക്റ്റ് ന സര്വവീസതില് ന ഉളകതഞ
ഉണഞയതിരനകതഞ ന ആയ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന മഞകനജ്നലമന്റെക്റ്റ്, നഫതിനഞന്സക്റ്റ്" നഎനവീ ന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം
ചെതിഹങ്ങളുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) ന“മകറലതങതിലഞ്ചാം ന കമഖലെയതില്" നഎന ന വഞക്കുകേള്കക്റ്റ് ന പകേരഞ്ചാം
"സഹകേരണഞ്ചാം/സഹകേരണനമഞകനജ്ലനമന്റെക്റ്റ്,നകൃഷതി,നസഞമ്പതതികേനശേഞസഞ്ചാം,നവഞണതിജശ്യഞ്ചാം,നലപഞത
ധനകേഞരശ്യഞ്ചാം, നഗ്രേഞമവീണ നവതികേസനഞ്ചാം, നഇന്ഫര്കമഷന് ന ലടകകഞളജതി ന(ഐടതി) നഎനതിവയതില്"
എനനവഞക്കുകേളുഞ്ചാംനചെതിഹങ്ങളുഞ്ചാംനബഞകറകേളുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(സതി) നനതിലെവതിലളള ന മൂനഞഞ്ചാം ന കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന
കതിപ്തനതിബനനനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനമഞത്രമല,നകേമതിറതിനരൂപവീകേരതിച്ചേനതവീയതതിനമുതല്നആറക്റ്റ്നമഞസകഞലെയളവതിനുളതില്
കേമതിറതി, നനതിര്കദ്ദേശേതിച്ചേതിട്ടുള ന ആളുകേലള ന കകേഞ-ഓപ്റക്റ്റ് ന ലചെയതിലഞലയങതില് ന സര്കഞകരഞ
രജതിസ്ട്രേഞകറഞ ന ഉപവകുപ്പതില് ന വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള ന പ്രകേഞരമുളള ന അതരഞ്ചാം ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം
നടകതണതഞണണ.”;

(vi)ന(3)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) നകതിപ്തനതിബനനയതില്, ന "സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ" നഎന ന വഞകതിനക്റ്റ് ന കശേഷഞ്ചാം
“അലലങതില്, നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവന, നവശ്യതശ്യസ്ത ന തരതതിലള ന രണതില് ന കൂടുതല്
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ"നഎനനവഞക്കുകേള്നകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) നനതിലെവതിലള ന കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന ന കതിപ്തനതിബനന
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനതിരനഞലഞ്ചാം, നഒരനസഞ്ചാംഘതതിലലെനഡയറക്ടര്നകബഞര്ഡതിലലെനയഞലതഞരഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാം
തടര്ച്ചേയഞയ ന രണക്റ്റ് ന കേഞലെയളവതില് നകൂടുതല് നകേമതിറതിയതികലെയക്റ്റ് ന ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുനതതിനക്റ്റ്
കയഞഗശ്യതനഉണഞയതിരതിക്കുനതല.”.
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17.28എബതിന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന28എബതിന വകുപ്പതിലന്റെ

(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന“കേമതിറതിയതിലലെ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസലനകയഞ" നഎനവീ

വഞക്കുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം ന"അലലങതില് ന കേമതിറതിയഞല് ന നതിയമതികലപ്പട ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ

ഒരനപ്രതതിനതിധതികയകയഞ"നഎനനവഞക്കുകേള്നകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്;

18. ന 28ബതിന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന28ബതിന വകുപ്പതിലന്റെ ന(1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്, നതഞലഴെപ്പറയുന ന വഞചെകേഞ്ചാം ന അവസഞനമഞയതി ന കൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന യൂണതിയനതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം ന സര്കതിള് ന സഹകേരണ

യൂണതിയനുകേളതികലെയ്ക്കുമുളനലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേള്നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനപ്രകേഞരഞ്ചാം, നസഞ്ചാംസഞന

സഹകേരണനഇലെകന്നകേമവീഷന്നനടകതണതഞണക്റ്റ്.".

19.29-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന29-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന (സതിസതി) നഖണ്ഡതതില്, ന“കേണക്കുകേളുലടയുഞ്ചാം" നഎന ന വഞകതിനു ന പകേരഞ്ചാം

"ആഡതിറഡക്റ്റ്നഅകക്കൗണകേളുലടയുഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) (സതിഇ)നഖണ്ഡതതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“(സതിഇ) ഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം ന അവരലട ന അടുത

ബന്ധുകളുലടയുഞ്ചാം, നജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാം നഅവരലട നഅടുത നബന്ധുകളുലടയുഞ്ചാം, നബനലപ്പട

വര്ഷലത ന സഞ്ചാംഘതതികലെയ്ക്കുള ന എലഞ ന ബഞധശ്യതകേളുലടയുഞ്ചാം ന നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന

പ്രകേഞരമുള,നവതിശേദമഞയനലെതിസ്റ്റക്റ്റ്,".

(ii)ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,ന“രജതിസ്ട്രേഞര്കകഞനഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനനതികയഞഗതിക്കുനനമകറലതഞര

ആളതികനഞ" നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"രജതിസ്ട്രേഞറുഞ്ചാം നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടറുഞ്ചാം

അലലങതില് ന അവര് ന നതികയഞഗതിച്ചേ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ആളതികനഞ" നഎനവീ ന വഞക്കുകേള്

കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

20. ന31-ന നാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന31-ാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന(3)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്, ന“പലങടുകഞകനഞ" നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാംന"ഭഞരവഞഹതികേളുലടനതതിരലഞ്ഞെടുപ്പതിനുള

കവഞലടടുപ്പതികലെഞ"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.
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21.32-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന32-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന ന (ഡതി) നഖണ്ഡതതിലന്റെ നമൂനഞമലതനകതിപ്തനതിബനനയുഞ്ചാം നവതിശേദവീകേരണഞ്ചാം
1-ഉഞ്ചാംനവതിട്ടുകേളകയണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) (ഇ) നഖണ്ഡതതില് ന“രണക്റ്റ് ന തടര്ച്ചേയഞയ ന കേഞലെയളവതികലെകക്റ്റ്"ന എന
വഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംന"ഒരനതവണ"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii)ന(4)-ാംനഉപവകുപ്പതില്ന“ചുമതലെകേളുഞ്ചാം”നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാംന"അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട
എന്കറഞള്ലമന്റെക്റ്റ് ന ഉള്ലപ്പലട, നഎനഞല് ന തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പട ന ഒര ന കേമതിറതി ന അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം
സതിരവീകേരതിക്കുനതിലലങതില്, നഅതരഞ്ചാം നഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ് ന കവഞടവകേഞശേഞ്ചാം ന ഉണഞയതിരതിക്കുനതല”
എനവീനവഞക്കുകേള്നകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്.

22.ന32എനഎനനപുതതിയനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കല്.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന32-ാംനവകുപ്പതിനു
കശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനവകുപ്പുഞ്ചാംനകതിപ്തനതിബനനയുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“32എന ന.ന കേമതിറതിയുലടനസലസ്പെന്ഷന്. (1) ന― രജതിസ്ട്രേഞറതിനക്റ്റ്, നസത്വയകമഞ നഅലലങതില്
തലന്റെനകേവീഴുകദശ്യഞഗസര്നമുകഖനകയഞ നഉളനഒരനപ്രഞഥമതികേ നഅകനത്വഷണതതിനക്റ്റ് ന കശേഷകമഞ
സഞ്ചാംസഞനനസര്കഞര്നനടതതിയനഅകനത്വഷണനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞനധനസഹഞയഞ്ചാംനനല്കുന
ബഞങക്റ്റ് നനടതതിയ നഅകനത്വഷണനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞ ന68എന വകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം നവതിജതിലെന്സക്റ്റ്
ആന്റെക്റ്റ് ന ആന്റെതി-കേറപ്ഷന് ന ബമ്പ്യൂകറഞയുലടകയഞ ന അഥവഞ ന കപഞലെവീസതിലന്റെകയഞ, നഅലലങതില്
മറവതിധതതിലളനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞനഏലതങതിലഞ്ചാംനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേമതിറതി, ന―

(എ) നഈ ന ആകകഞ ന അതതിന്കേവീഴെതില് ന ഉണഞകതിയതിട്ടുള ന ചെടങ്ങകളഞ
ദബകലെഞകേകളഞ ന പ്രകേഞരകമഞ ന ചുമതതിയതിരതിക്കുന ന ചുമതലെകേള് ന നതിര്വഹതിക്കുനതതില്
തടര്ച്ചേയഞയതി ന വവീഴ്ച ന വരത്തുലനകനഞ ന അലലങതില് ന അവഗണതിക്കുലനകനഞ ന അലലങതില്
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനതഞല്പരശ്യങ്ങള്കക്റ്റ്നവതിരദമഞയതിനഎലന്തങതിലഞ്ചാംനലചെയ്യുലനകനഞ;നഅലലങതില്

(ബതി) നഈനആകക്റ്റ് നപ്രകേഞരകമഞ നഅതതിന്കേവീഴെതില് നഉണഞകതിയതിട്ടുളനചെടങ്ങള്
പ്രകേഞരകമഞ ന പുറലപ്പടുവതിച്ചേതിട്ടുള നഏലതങതിലഞ്ചാം ന നതിയമപരമഞയ ന ഉതരകവഞ നനതിര്കദ്ദേശേങ്ങകളഞ
മനധഃപൂര്വഞ്ചാംനഅനുസരതികഞതതിരതിക്കുലനകനഞനഅലലങതില്നപഞലെതിക്കുനതതില്നപരഞജയലപ്പടുലനകനഞ;
അലലങതില്

(സതി)നറതികഞര്ഡകേള്നഅപഹരതിക്കുകേകയഞനനശേതിപ്പതിക്കുകേകയഞനകകേടഞക്കുകേകയഞ
അലലങതില്നഏലതങതിലഞ്ചാം നലപരമഞറദൂഷശ്യകമഞ നക്രെമകകടുകേകളഞ നമറച്ചുവയഞന്നറതികഞര്ഡകേള്
നശേതിപ്പതികഞന്നകേഞരണമഞലയകനഞ;നഅലലങതില്
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(ഡതി) നഅതരഞ്ചാം ന കേമതിറതി ന തടരനതക്റ്റ് ന സത്വതന്ത്രവഞ്ചാം ന നവീതതിയുക്തവമഞയ
അകനത്വഷണലത നബഞധതിക്കുലമകനഞ നഅതക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഉതമ ന തഞല്പരശ്യലതക്കൂടതി
ബഞധതിക്കുലമകനഞ,

കബഞദശ്യലപ്പടഞല്, നഅകദ്ദേഹതതിനക്റ്റ്, നകേമതിറതിയക്റ്റ് ന അവരലട ന എതതിര്പ്പുകേള് ന എലന്തങതിലഞ്ചാം
ഉലണങതില് ന അറതിയതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ഒരവസരഞ്ചാം ന നല്കേതിയതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം, നകരഖഞമൂലെമുള
ഉതരവതിലൂലട, നകേമതിറതിലയനസലസ്പെന്റെക്റ്റ്നലചെയ്യഞവനതഞ്ചാംനഅതതിലന്റെനസഞനതക്റ്റ്നആറക്റ്റ്നമഞസതതില്
കേവതിയഞതനകേഞലെയളവതികലെയക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നകേഞരശ്യങ്ങള് നനതിര്വഹതിക്കുനതതിനഞയതി ന ഒര
അഡതിനതികസ്ട്രേറലറകയഞ ന മൂനതില് ന കൂടഞത ന ആളുകേള് ന അടങ്ങതിയ ന ഒര ന അഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ്
കേമതിറതിലയകയഞ, നഅതതില് ന ഒരഞള് ന കേണ്വവീനറഞയുഞ്ചാം, നഅവര് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നഅഞ്ചാംഗങ്ങള്
ആയതിരതികകണനആവശേശ്യമതില,നനതിയമതികഞവനതമഞണക്റ്റ്:

എനഞല്, നഅതരഞ്ചാം ന സലസ്പെന്ഷന് ന കേഞലെയളവക്റ്റ് ന അവസഞനതിക്കുനതതിനു ന മുമ്പഞയതി
രജതിസ്ട്രേഞര്, ന 64-ാംനവകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരമുളനഅന്തതിമ നറതികപ്പഞര്കടഞ, ന 65-ാംനവകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരമുള
അകനത്വഷണ ന റതികപ്പഞര്കടഞ ന66-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരമുള ന പരതികശേഞധന ന റതികപ്പഞര്കടഞ
68എന വകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം നവതിജതിലെന്സക്റ്റ് നആന്റെക്റ്റ് നആന്റെതി-കേറപ്നഷന് നബമ്പ്യൂകറഞ നസമര്പ്പതിച്ചേതിട്ടുള
റതികപ്പഞര്കടഞ ന അലലങതില് ന സഞ്ചാംസഞന ന കപഞലെവീസക്റ്റ് ന വകുപ്പതിലന്റെ ന റതികപ്പഞര്കടഞ ന പരതിഗണതിച്ചേക്റ്റ്
സലസ്പെന്റെക്റ്റ് ന ലചെയ ന കേമതിറതിലയ ന പുനധഃസഞപതിക്കുനതതികനഞ ന അലലങതില് ന32-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ്
പ്രകേഞരമുള ന ഉതരവക്റ്റ് ന പുറലപ്പടുവതിക്കുനതതികനഞ ന ആയതി ന ഒര ന അന്തതിമ ന ഉതരവക്റ്റ്
പുറലപ്പടുവതികകണതഞണക്റ്റ്.”

23. ന33-ന നാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന33-ാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന(2)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന“ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസലന്റെകയഞ" നഎന ന വഞക്കുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം
"അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടനഎന്കറഞള്ലമന്റെക്റ്റ്നഉള്ലപ്പലട"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) നതഞലഴെപ്പറയുന ന വഞചെകേഞ്ചാം ന അവസഞനമഞയതി ന കൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന ന ഒര ന കേമതിറതി ന അതരഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം
സതിരവീകേരതിക്കുനതിലലങതില്നഅപ്രകേഞരഞ്ചാം നഎന്കറഞള്നലചെയനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ് ന ന കവഞടവകേഞശേഞ്ചാം
ഇലഞതതഞ്ചാം ന കേമതിറതി ന അതരഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗതത്വതതിനക്റ്റ് നസതിരവീകേരണഞ്ചാം ന നല്കുനതിലഞലയങതില്
അതരഞ്ചാംനനതിരസതികലെതില്നഅതതിനുളനകേഞരണഞ്ചാംനവശ്യക്തമഞകകണതമഞണക്റ്റ്.”.

24.ന34എനഎനനപുതതിയനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കല്.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന34-ാംനവകുപ്പതിനു
കശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―
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“34എ.നഅകക്കൗണകേള്നസൂകതികലഞ്ചാംനലപഞതനകസഞഫനക്റ്റ്നലവയര്നസത്വവീകേരതികലഞ്ചാം. (1)―

നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നഡബതിള് ന എന്ടതി ന ബുകക്റ്റ് ന കേവീപ്പതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന സതിസ്റ്റഞ്ചാം
സഞധശ്യമഞക്കുന, നലെഞഭനഷനകേണക്കുഞ്ചാം, നബഞലെന്സക്റ്റ്നഷവീറഞ്ചാം നതയ്യഞറഞക്കുനതതിനക്റ്റ് നലപഞതവഞയതി
അഞ്ചാംഗവീകേരതികലപ്പടതിട്ടുള ന അകക്കൗണതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന തതത്വതതില് ന നതിര്കദ്ദേശേതിച്ചേതിരതിക്കുന ന ഫഞറതതില്
എലഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാംനഅകക്കൗണകേളുലടയുഞ്ചാംനഫതിനഞന്ഷശ്യല്നകസ്റ്ററക്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുഞ്ചാം
ബുക്കുകേള്നതയ്യഞറഞകതിനസൂകതികകണതഞണക്റ്റ്.

(2) നഎലഞ ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുമുള ന ലപഞത ന കസഞഫക്റ്റ്നലവയര്
സഞപതിക്കുനതതിനുഞ്ചാംനസൂകതിക്കുനതതിനുഞ്ചാംനഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനുഞ്ചാംനആവശേശ്യമഞയനമഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്
രജതിസ്ട്രേഞര്നനതിര്ണയതികലപ്പടനരവീതതിയതില്നപുറലപ്പടുവതികകണതഞണക്റ്റ്.

(3) നകസഞഫക്റ്റ്നലവയറുഞ്ചാം ന ഹഞര്ഡ്നലവയറുമഞയതി ന ബനലപ്പട ന സുരക,
വതിശേത്വഞസശ്യത, നഡഞറഞനസഞ്ചാംരകണഞ്ചാം, നമറനസഞ്ചാംഗതതികേള്നഎനതിവനപരതികശേഞധതിക്കുനതതിനഞയതി,
സര്കഞരമഞയതി ന കൂടതിയഞകലെഞചെതിച്ചേക്റ്റ് ന നതിര്ണയതികലപ്പട ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നലപ്രഞഫഷണലകേകളഞടുഞ്ചാം
ലടകതികല് ന ടവീകമഞടുഞ്ചാം ന കൂടതിയ ന ഒര ന ലടകതികല് ന ലസല് ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന കേഞരശ്യഞലെയതതില്
സഞപതികകണതഞണക്റ്റ്.”.

25.ന36എനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി. ന― പ്രധഞനനആകതിലലെന36എനവകുപ്പതില്,ന“10നമുതല്
15" നഎനനവഞകതിനുഞ്ചാംനഅകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനപകേരഞ്ചാം ന"9 നമുതല് ന15-ഉഞ്ചാം ന19 നമുതല് ന28-ഉഞ്ചാം" നഎന
വഞക്കുകേളുഞ്ചാംനഅകങ്ങളുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

26. ന ന56-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന56-ാംനവകുപ്പതില് ന(സതിസതി)
ഖണ്ഡതതില്, ന“രജതിസ്ട്രേഞര് നനടതതികപ്പഞരന" നഎനവീ നവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"നതിര്ണയതികലപ്പട
പ്രകേഞരഞ്ചാം, നലപ്രഞഫഷണല് ന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ ന ഫണക്റ്റ് ന സവീമതികലെയക്റ്റ്" നഎനവീ ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

27.ന56എനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന56എനവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുന
കതിപ്തനതിബനനനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്, നലസഞദസറതിയുലട ന ലെകശ്യങ്ങളുമഞയതി ന ബനലപ്പട നപ്രവര്തനങ്ങള്കഞയതി
സഞവര നവസ്തുകള്നഉപകയഞഗതികകണതലണങതില് ന ലപഞതകയഞഗതതിലന്റെ നപ്രകമയതതിലന്റെ
അടതിസഞനതതില്നരജതിസ്ട്രേഞറതില്നനതിനക്റ്റ്നഅഞ്ചാംഗവീകേഞരഞ്ചാംനകതകടണതഞണക്റ്റ്.”.

28.ന57-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന57-ാംനവകുപ്പതില്,നനതിലെവതിലള
വകുപ്പതിലനന(1)-ാംനഉപവകുപ്പഞയതിനഅകമതികടണതഞ്ചാംനഅങ്ങലനനഅകമതിടന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിനു
കശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതമഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―
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“(2) ന (1)-ാംഉപവകുപ്പതിലന്റെ നഏലതങതിലഞ്ചാം നലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം നശ്രദയതില്ലപ്പടഞല്, നനതിര്ണയതിക
ലപ്പടഞവനനപ്രകേഞരഞ്ചാം,നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്നപതിഴെനചുമതഞന്നഅധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.”.

29.ന59-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന59-ാംനവകുപ്പതില്നനതിലെവതിലള
(3)-ാംനഉപവകുപ്പതിലനന(4)-ാംനഉപവകുപ്പഞയതിനപുനരകഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞ്ചാംനഅങ്ങലനനപുനരകഞ്ചാം
ലചെയ ന(4)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിനു ന മുന്പഞയതി ന തഞലഴെപ്പറയുന ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന കചെര്കകണതമഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(3) നരജതിസ്ട്രേഞര്നനതിശ്ചയതിച്ചേതിട്ടുളതഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനദബകലെഞയതില്ന നവശ്യവസ
ലചെയതിട്ടുളതമഞയ നവശ്യക്തതിഗത നപരമഞവധതി നകേടലമടുകല് നഅധതികേഞരതതില് നകേവതിഞ്ഞെനയഞലതഞര
തകേയുഞ്ചാംനഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഅഡത്വഞന്സഞകയഞനവഞയയഞകയഞനഅനുവദതികഞന്നപഞടതിലഞതതഞകുന.
ഈ ന വശ്യവസയുലട ന ലെഞ്ചാംഘനതതിനക്റ്റ് ന ബനലപ്പട ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ചെവീഫക്റ്റ്
എകതികേമ്പ്യൂടവീവഞ്ചാം ന ഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡഞ്ചാം ന ഉതരവഞദതികേളഞയതിരതിക്കുനതഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്,
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനപ്രകേഞരഞ്ചാം,നപതിഴെനചുമതഞന്നഅധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതമഞണക്റ്റ്.”.

30. ന 59എ, ന 59ബതിന എനവീ നപുതതിയ നവകുപ്പുകേള് ന കചെര്കല്.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന
59-ാംനവകുപ്പതിനുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനവകുപ്പുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“59എ.നസത്വത്തുകളുലടനമൂലെശ്യനതിര്ണയഞ്ചാം.―സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘതതില് ന ഈടഞയതി
നല്കകേണനസഞവരസത്വതതിലന്റെ നമൂലെശ്യഞ്ചാം, നകയഞഗശ്യതയുള, നസത്വതന്ത്രനമൂലെശ്യനതിര്ണയകഞരന്/
മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞര്, നനതിര്ണയതികലപ്പട ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നമൂലെശ്യ ന നതിര്ണയഞ്ചാം ന നടകതണതഞണക്റ്റ്.
മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞരലന/മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞലരനരജതിസ്ട്രേഞര്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേനപഞനലെതില്നനതിനഞണക്റ്റ്
ലതരലഞ്ഞെടുകകണതക്റ്റ്. നമൂലെശ്യനതിര്ണയകഞരന്/മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞരലട ന നതിയമനഞ്ചാം, നമൂലെശ്യനതിര്ണയഞ്ചാം
നടകതണനകലെഞണ്തകേ,നമൂലെശ്യനതിര്ണയകഞലരനനതിയമതിക്കുനതതിനുളനകയഞഗശ്യത,നപരതിചെയഞ്ചാം,
നതിബനനകേള്,നവശ്യവസകേള്നഎനതിവനനതിര്ണയതികലപ്പടുനനപ്രകേഞരമഞയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

59ബതി. നസഞ്ചാംഘങ്ങള്നസഞവരജഞ്ചാംഗമനവസ്തുകള്നവഞങ്ങുനതക്റ്റ്.―സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനതനതക്റ്റ്
ഫണക്റ്റ് ന ഉപകയഞഗതിച്ചേക്റ്റ് ന സഞവര ന ജഞ്ചാംഗമ ന വസ്തുകള് ന ആര്ജതിക്കുകമ്പഞള് ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്,
നതിര്ണയതികലപ്പടനപ്രകേഞരമുള,നമഞനദണ്ഡങ്ങള്നപഞലെതികകണതഞണക്റ്റ്.”.

31.നന63-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന63-ാംനവകുപ്പതില്,

(i) ന(4)-ാംനഉപവകുപ്പതില്, നആദശ്യലതനകതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന
കതിപ്തനതിബനനനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―ന

“എനതിരനഞലഞ്ചാം,നആദഞയനതികുതതിനറതികടണുകേള്നഫയല്നലചെയ്യഞന്നബഞദശ്യസരഞയ
സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന കേഞരശ്യതതില്, നആ ന ആവശേശ്യതതികലെക്കുള ന ഫതിനഞന്ഷശ്യല് ന കസ്റ്ററക്റ്റ്ലമന്റെക്റ്റ്,
സഞമ്പതതികേ ന വര്ഷഞവസഞനഞ്ചാം ന മുതല് ന മൂനക്റ്റ് ന മഞസതതിനകേഞ്ചാം ന ആഡതിറര് ന യഥഞവതിധതി
സഞകശ്യലപ്പടുകതണതഞണക്റ്റ്.”.
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(ii)ന(7)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നഒഴെതിവഞകകണതഞണക്റ്റ്;

(iii) ന (8)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന“ആഡതിറര്മഞരലട" നഎന ന വഞകതിനുകശേഷഞ്ചാം
"അലലങതില്നആഡതിറര്മഞരലടനടവീമതിലന്റെ"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iv)ന(9)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാംനഅതതിലന്റെനകതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാംനപകേരഞ്ചാം, നതഞലഴെപ്പറയുന
ഉപവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(9)നസഞ്ചാംസഞനനസര്കഞര്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേതഞ്ചാംനവതിജഞപനഞ്ചാംനലചെയതമഞയനസവീമതിനക്റ്റ്
അനുസൃതമഞയതി ന സഹകേരണ ന ഓഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര് ന നതിയമതിക്കുന ന ഓഡതിറര്മഞരലട ന ഒര
സഞ്ചാംഘലതലകേഞണക്റ്റ് ന എലഞ ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം ന ഓഡതിറക്റ്റ് ന നടതതികകണതഞണക്റ്റ്.
രൂപവീകേരണഞ്ചാം,നടവീമതിലന്റെനഘടന,നഓഡതിറക്റ്റ്നനടത്തുനനരവീതതി,നആഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്നതയ്യഞറഞക്കുന
രവീതതിനഎനതിവനസര്കഞര്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേനസവീമതില്നഉള്ലപ്പകടണതഞണക്റ്റ്.”.

(v)ന(10)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(i) “എലഞ ന അലപ്പകക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാം" നഎന ന വഞക്കുകേള്കക്റ്റ് ന കശേഷഞ്ചാം
"എലഞനഗ്രേഞമവീണനസഹകേരണനബഞങ്കുകേളുലടയുഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii) “നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നസഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര്
അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേനപഞനലെതില്നനതിനഞ്ചാംനഉള"നഎനനവഞക്കുകേള്നഒഴെതിവഞകകണതഞണക്റ്റ്;

(iii) നതഞലഴെപ്പറയുന ന വഞചെകേങ്ങള് ന അവസഞനമഞയതി ന കൂടതികചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“ഓഡതിറതില് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന പണകമഞ ന വസ്തുവകേകേകളഞ ന സത്വത്തുകകളഞ
തതിരതിമറതി ന നടതതിലയകനഞ നഎലന്തങതിലഞ്ചാം ന ദുരപകയഞഗകമഞ ന തടതികപ്പഞ ന പണഞപഹരണകമഞ
ലചെയ്ലതകനഞനലവളതിലപ്പടഞല്, നഓഡതിറക്റ്റ് നടവീഞ്ചാം നഒരനപ്രകതശ്യകേനറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് നതയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
അതക്റ്റ് നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘനഓഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടര്ക്കുഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുഞ്ചാംനഅയച്ചുലകേഞടുകകണതമഞണക്റ്റ്.
രജതിസ്ട്രേഞകറഞനസഹകേരണനഓഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടകറഞനപ്രകതശ്യകേനറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്നവകുപ്പക്റ്റ്ന68എനപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതിതനഞയ ന വതിജതിലെന്സക്റ്റ് ന ഓഫവീസര്കക്റ്റ് ന വതിശേദമഞയ ന അകനത്വഷണതതിനഞയതി
അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണക്റ്റ്;”;

(vi) ന (12)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(12എ) നഒര ന ഓഡതിറലറ, നഅലലങതില് ന ഓഡതിറതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കഫമതിലന ന അലലങതില്
ഓഡതിറര്മഞരലടനടവീമതിലനനഒരനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനതടര്ച്ചേയഞയതിനരണതില്നകൂടുതല്
ഓഡതിറതിഞ്ചാംഗതിനക്റ്റ്നചുമതലെലപ്പടുതഞന്നപഞടതിലഞതതഞകുന”.
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32.നന64-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന64-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് ന തഞലഴെപ്പറയുന ന കതിപ്തനതിബനന ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്, നഒര ന ലപഞത ന കസഞഫക്റ്റ്നലവയകറഞ ന രജതിസ്ട്രേഞര് നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം

കസഞഫക്റ്റ്നലവയകറഞനഉപകയഞഗതിച്ചേക്റ്റ്നഅകക്കൗണകേള്നതയ്യഞറഞക്കുനനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട

കേഞരശ്യതതില്, നഇന്ഫര്കമഷന് ന സതിസ്റ്റതതിലന്റെ ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ഹഞര്ഡ്നലവയറതിലന്റെയുഞ്ചാം

കസഞഫക്റ്റ്നലവയറതിലന്റെയുഞ്ചാംനവതിലെയതിരതല്നഎനതിവനആഡതിറതില്നഉള്ലപ്പടുനതഞണക്റ്റ്:ന

എനതിരനഞലഞ്ചാം, നഇന്ഫര്കമഷന്നസതിസ്റ്റതതിലന്റെനആഡതിറക്റ്റ്നസമയത്തുഞ്ചാംനകസഞഫക്റ്റ്നലവയറതിലന്റെയുഞ്ചാം

ഹഞര്ഡ്നലവയറതിലന്റെയുഞ്ചാം ന വതിലെയതിരതലെതിലഞ്ചാം ന കരഖകേളതില് ന കൃത്രതിമങ്ങള് ന നടതതിയതഞകയഞ

കസഞഫക്റ്റ്നലവയര്നഅഥവഞനഹഞര്ഡ്നലവയറതിലന്റെനപ്രവര്തനതതില്നഎലന്തങതിലഞ്ചാംനകൃത്രതിമങ്ങകളഞ

ലവളതിലപ്പടഞല് ന ആഡതിറര്/ആഡതിറര്മഞര് ന ആ ന കൃത്രതിമങ്ങള് ന സഹകേരണ ന ആഡതിറക്റ്റ്

ഡയറക്ടലറയുഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞലറയുഞ്ചാംനഅറതിയതികകണതഞണക്റ്റ്:

എനമഞത്രമല, നസഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടകറഞ ന രജതിസ്ട്രേഞകറഞ ന സതിസ്റ്റതതിലള

കൃത്രതിമഞ്ചാം ന തടരകനത്വഷണതതിനഞയതി ന68എന വകുപ്പതില് ന നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന ന പ്രകേഞരമുള

കപഞലെവീസതിലനകയഞനവതിജതിലെന്സതിലനകയഞനഅതതക്റ്റ്നസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,നനഅറതിയതികകണതഞണക്റ്റ്.”;

(ii) ന 4എന ഉപവകുപ്പതില്, ന“പതതിനഞക്റ്റ് ന ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം" നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്

പകേരഞ്ചാംന"ഒരനമഞസഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iii) ന4ബതിന ഉപവകുപ്പതില്,ന“മൂനക്റ്റ്നമഞസതതിനകേഞ്ചാം" നഎനവീനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാം

"നഞല്പതതിയഞക്റ്റ്നദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iv)ന(5)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന“ആഡതിറകറഞ" നഎനനവഞകതിനു ന കശേഷഞ്ചാം ന"അലലങതില് നആഡതിറര്മഞരലട

സഞ്ചാംഘകമഞ"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) ന“നഞലെക്റ്റ് ന മഞസതതിനകേഞ്ചാം" നഎനവീ നവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"ലതഞണ്ണൂറക്റ്റ്

ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;
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(v) ന(5)-ാം നഉപവകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“(5 എ)നആഡതിറക്റ്റ്നപൂര്തതിയഞകതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടര്കക്റ്റ്

ആഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്നസമര്പ്പതിക്കുനതതിനുമുമ്പഞയതി, നആഡതിറര്നഅഥവഞനആഡതിറര്മഞരലടനടവീഞ്ചാം,

ആഡതിറതിലലെ ന കേലണതലകേള് നബനലപ്പട നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയുമഞയതി

ചെര്ച്ചേനലചെകയ്യണതഞ്ചാംനഅവരലടനമറുപടതിനവഞകങ്ങണതമഞണക്റ്റ്.”;

(vi)ന(9)-ാംനഉപവകുപ്പതില്നഅവസഞനമഞയതിനതഞലഴെപ്പറയുനവനകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനപ്രവര്തനതതില്നഎലന്തങതിലഞ്ചാംനകപഞരഞയ്മകേള്നഉലണനക്റ്റ്നഈ

വകുപ്പതിന്നകേവീഴെതില്നനടനനആഡതിറതിലന്റെനഫലെതതില്നലവളതിലപ്പടഞല്, നആഡതിറക്റ്റ് നറതികപ്പഞര്ടതില്

ചൂണതികഞണതിച്ചേ നക്രെമകകടുകേളുഞ്ചാം ന കപഞരഞയ്മകേളുഞ്ചാം നപരതിഹരതിക്കുനതതിനു നഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡക്റ്റ്

നടപടതികേള്നസത്വവീകേരതികകണതഞ്ചാംനഓകരഞനവര്ഷവഞ്ചാംനകചെരനനലപഞതകയഞഗതതിനുനമുമ്പഞലകേ

ഒര നനടപടതി ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് നസഹതിതഞ്ചാം നആഡതിറക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന വയ്കകണതഞ്ചാം നഅതതില് നപ്രസ്തുത

ക്രെമകകടുകേളുഞ്ചാംനകപഞരഞയ്മകേളുഞ്ചാംനവതിശേദവീകേരതികകണതമഞണക്റ്റ്.ന നആനഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ടതിലളനഎലഞ

അപഞകേതകേളുഞ്ചാം ന മഞറനതതിനുഞ്ചാം ന എലഞ ന ക്രെമകകടുകേളുഞ്ചാം ന പരതിഹരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന കബഞര്ഡക്റ്റ്

നനടപടതികേള് ന എടുക്കുനതക്റ്റ് ന തടകരണതഞ്ചാം ന എലഞ ന അപഞകേതകേളുഞ്ചാം ന ക്രെമകകടുകേളുഞ്ചാം

പരതിഹരതിക്കുനതവലര ന എലഞ ന വര്ഷവഞ്ചാം ന ലപഞതകയഞഗലത ന ധരതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.ന നലപഞതകയഞഗഞ്ചാംനനടനതനമുതല്നപതതിനഞക്റ്റ്നദതിവസതതിനകേഞ്ചാംനഡയറക്ടര്

കബഞര്ഡക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുഞ്ചാം ന സഹകേരണ ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര്ക്കുഞ്ചാം ന നടപടതി ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്

അയച്ചുനല്കകേണതഞണക്റ്റ്.”;

(vii) ന (10)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്, നഏലതങതിലഞ്ചാം നആള്, നസഞ്ചാംഘതതിനുണഞകതിയതിട്ടുളനനഞശേനഷങ്ങളതികന്മേലള

നതിയമനടപടതികേളതില് നനതിനക്റ്റ് ന രകലപ്പടഞന് ന കരഖകേകളഞ, നറതികഞര്ഡകേകളഞ നനശേതിപ്പതികഞകനഞ

തതിരതഞകനഞ ന ശ്രമതിച്ചേതിട്ടുലണനക്റ്റ് ന സഹകേരണ ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര്കകഞ ന അകദ്ദേഹഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘതതില് നആഡതിറക്റ്റ് ന ലചെയ്യഞന് ന ചുമതലെലപ്പടുതതിയ നആളതികനഞ നഅഭതിപ്രഞയമുലണങതില്,

1598/2022.
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ആ ന സഞ്ചാംഗതതി ന68എന വകുപ്പതിന് ന കേവീഴെതിലലെ ന വശ്യവസകേള് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന കപഞലെവീസതികനഞ

വതിജതിലെന്സതികനഞനറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്നലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.”.ന

33.നന65-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന65-ാംനവകുപ്പതില്, ന―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്, ന―

(എ)നന(ബതി)നഖണ്ഡഞ്ചാംനഒഴെതിവഞകകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) (സതി),ന(ഡതി),ന(ഇ),ന(എഫക്റ്റ്)നഖണ്ഡങ്ങള്ന(ബതി),ന(സതി),ന(ഡതി),ന(ഇ)നഎനക്റ്റ്

യഥഞക്രെമഞ്ചാംനപുനരകരഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്;

(സതി) അപ്രകേഞരഞ്ചാം നപുനധഃരകരഞ്ചാം നലചെയ്യലപ്പട ന(സതി) നഖണ്ഡതതിനുപകേരഞ്ചാം നതഞലഴെപ്പറയുന

ഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(സതി) നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കേമതിറതിയതിലലെ ന ഭൂരതിപകഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകലെഞ,

അലലങതില് ന സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന ലമഞതഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന മൂനതില് ന രണതില് ന കുറയഞതകതഞ

അലലങതില്നലപഞതകയഞഗതതിലന്റെനകേത്വഞറതതിനഞവശേശ്യമഞയനഎണഞ്ചാംനഅഞ്ചാംഗങ്ങകളഞ,നഏതഞകണഞ

കുറവക്റ്റ്,നഅവരഞകലെഞനഉളനഅകപകയതികന്മേകലെഞ;”;

(ഡതി) “അധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുളനആള്"നഎനനവഞകതിനുകശേഷഞ്ചാംന"അലലങതില്

ആളുകേള്"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii) ന (2)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന (സതി) നഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന ന ഖണ്ഡഞ്ചാം

കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്: ന―

“(ഡതി) നഅകനത്വഷണവമഞയതി നബനലപ്പടകതഞ നഅതതില് ന ഉള്ലപ്പടതിരതിക്കുനകതഞ

ആയനആളതിനക്റ്റ്/ആളുകേള്കക്റ്റ്നഅകനത്വഷണതതിലന്റെനവതിഷയഞ്ചാംനസൂചെതിപ്പതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ്നരജതികസ്റ്റര്ഡക്റ്റ്

തപഞല്നമുകഖനകയഞനകനരതികടഞനഉചെതിതമഞയനകനഞടവീസക്റ്റ്നനല്കകേണതഞ്ചാംനഅയഞളുലട/അവരലട

ഭഞഗഞ്ചാംനകകേള്ക്കുനതതിനക്റ്റ്നഒരവസരഞ്ചാംനനല്കകേണതമഞണക്റ്റ്ന";

(iii)ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം, നതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പുഞ്ചാംനകതിപ്തനതിബനനയുഞ്ചാം

കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―
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“(2എ) നഈനവകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം നനടതതിയ നഅകനത്വഷണതതില്നഎലന്തങതിലഞ്ചാം

അപഞകേത ന ലവളതിലപ്പടുകമ്പഞള്, നരജതിസ്ട്രേഞകറഞ, നഅകനത്വഷണഞ്ചാം ന നടത്തുനതതിനക്റ്റ് ന അകദ്ദേഹഞ്ചാം

അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ ന ആകളഞ/ആളുകേകളഞ, നവശ്യക്തതിഗത ന ബഞധശ്യത ന തതിടലപ്പടുത്തുനതക്റ്റ്

ഉള്ലപ്പലട, നസഞ്ചാംഘതതിനുണഞയ ന അപഞകേതകേള്, നദുര്വതിനതികയഞഗതതിലന്റെ ന അളവക്റ്റ്, നമറക്റ്റ്

നഷങ്ങള് ന എനതിവ ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ് ന വതിശേദമഞയ ന ഒര ന അകനത്വഷണ ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്

തയ്യഞറഞകകണതഞണക്റ്റ്:

എനതിരനഞലഞ്ചാം, നഅകനത്വഷണതതില്ന94-ാംനവകുപ്പതിന്നകേവീഴെതില്നവരനനഎലന്തങതിലഞ്ചാം

കുറഞ്ചാം നലവളതിലപ്പടഞല്, നഅകനത്വഷണനഉകദശ്യഞഗസന്നഒരനലസ്പെഷശ്യല്നറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് നതയ്യഞറഞകതി

രജതിസ്ട്രേഞറതിനക്റ്റ്നനല്കകേണതഞ്ചാംനഅകതസമയഞ്ചാംതലനന68എനവകുപ്പതിലലെനവശ്യവസകേള്നപ്രകേഞരഞ്ചാം,

അതത ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നകപഞലെവീസതികനഞ ന വതിജതിലെന്സതികനഞ ന കൂടുതല് ന വതിശേദമഞയ

അകനത്വഷണതതിനക്റ്റ്നദകേമഞകറണതമഞണക്റ്റ്.”;

(iv) ന (5)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന“ആറുമഞസകഞലെയളവതിനുളളതില്" നഎന ന വഞകതിനക്റ്റ്

പകേരഞ്ചാംന"നഞലമഞസകഞലെയളവതിനുളളതില്"നഎനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(v) ന (6)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന“32-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന വശ്യവസകേള്കനുസൃതമഞയതി"

എനവീ ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം നഅകതതിനുഞ്ചാം ന ചെതിഹതതിനുഞ്ചാം ന പകേരഞ്ചാം ന"ബനലപ്പട നകേകതികേള്കക്റ്റ്

വഞദഞ്ചാം ന കകേള്കഞനുളനഅവസരഞ്ചാം നനല്കേതിയ ന കശേഷഞ്ചാം നനതിയമപരമഞയ" നഎനവീ ന വഞക്കുകേള്

കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(vi)ന(6)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാം, നതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“(7)     ഏതതങഡലര അനനണനഷണതഡല സഹകരണ സരഘതഡതന പണതഡനലസ

     നസനഡനലസ ആസഡകളഡനലസ കണരമനകനടസ അപഹരണനമസ തടഡനപസ പണസപഹരണനമസ

തനളഡതപടസല,   ബനതപട ഉനദണദസഗസര,   നഷര കണകസകഡ,   സരഘതഡതന കണരമനകടണ

നടതഡദനതസ,       അപഹരഡചനതസ ആദ പണനമസ നസനനസ ആസഡകനളസ നഡദമസനസത

    നടപടഡകളഡലതട തഡരഡചപഡടഡകസന ആനശണദമസദ അടഡദനര നടപടഡകള

സണനവകരഡനകണതസണണ.”.
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34. 65എനഎനനപുതതിയനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കല്.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന65-ാംനവകുപ്പതിനക്റ്റ്
കശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“65എ.സഞ്ചാംസഞന ന സര്കഞരതിനഞലളള ന അകനത്വഷണഞ്ചാം.―സര്കഞരതിനക്റ്റ്,
ലപഞതതഞല്പ്പരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം,ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന പ്രവര്തനഞ്ചാം, നസഞമ്പതതികേസതിതതി, നസര്കഞര്
സഹഞയതതിലന്റെ ന വതിനതികയഞഗഞ്ചാം ന എനതിവ ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്, നസത്വകമധയഞകയഞ ന അലലങതില്
ഫതിനഞന്സതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് നബഞങതില് നനതിനളള നഅകപകയുലട നഅടതിസഞനതതികലെഞ നസഞ്ചാംഘതതിലലെ
ഭൂരതിപകഞ്ചാംനഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലടനഅകപകയുലടനഅടതിസഞനതതികലെഞനഅലലങതില്നരജതിസ്ട്രേഞറുലടകയഞ
സഹകേരണനഓഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടറുലടകയഞനശുപഞര്ശേയുലടനഅടതിസഞനതതികലെഞ,നഒരനപ്രകതശ്യകേ
അകനത്വഷണ ന സഞ്ചാംഘലത ന രൂപവീകേരതിച്ചേക്റ്റ് ന അകനത്വഷണതതിനക്റ്റ് ന ഉതരവതിടഞവനതഞണക്റ്റ്.
പ്രകതശ്യകേ ന അകനത്വഷണ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന അകനത്വഷണതതില് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന തരതതിലളള
തടതികപ്പഞ, നപണഞപഹരണകമഞ ന അലലങതില് ന വശ്യഞജകരഖ ന ചെമയകലെഞ ന കേലണതതിയഞല്,
സര്കഞര്, ന 68എന വകുപ്പതില് ന വശ്യവസ ന ലചെയ ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
കപഞലെവീസതികനഞ നവതിജതിലെന്സതികനഞ ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന ലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്. നപ്രകതശ്യകേ നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
റതികപ്പഞര്ടതിലന്റെ ന അടതിസഞനതതില്, നരജതിസ്ട്രേഞറുമഞയുഞ്ചാം ന ഫതിനഞന്സതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന ബഞങ്കുമഞയുഞ്ചാം
കൂടതിയഞകലെഞചെതിച്ചേക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനപ്രവര്തനങ്ങള്നപുനധഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുനതതിനക്റ്റ് നസര്കഞര്,
ആവശേശ്യലമങതില്,നസവീഞ്ചാം/പ്ലഞന്നതയ്യഞറഞകകണതഞണക്റ്റ്.”.

35. 66-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന66-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്, നഅലപ്പകക്റ്റ്, നലസന്ടല്, നലഫഡറല് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാം
മലറലഞ നപ്രഞഥമതികേ നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാം നപരതികശേഞധനയഞയതി, നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവന
പ്രകേഞരഞ്ചാം, നരജതിസ്ട്രേഞറതിനക്റ്റ് നഅകദ്ദേഹതതിലന്റെനനതിയന്ത്രണതതിലളനഓഫവീസര്മഞരലടനപ്രകതശ്യകേ
സഞ്ചാംഘലതനഅധതികേഞരലപ്പടഞതഞവനതഞണക്റ്റ്:

എനതിരനഞലഞ്ചാം, നഇതരതതിലളള നപരതികശേഞധനകേളുലട നറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് നബനലപ്പടനഅലപ്പകക്റ്റ്,
ലസന്ടല്, നലഫഡറല് ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം, നബനലപ്പട ന എലഞ ന പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനപതതിനഞക്റ്റ്നദതിവസതതിനുളളതില്നനല്കകേണതഞ്ചാംനഅറതിയതിപ്പക്റ്റ്നലെഭതിച്ചേനതവീയതതി
മുതല്നമുപ്പതക്റ്റ് നദതിവസകഞലെയളവതിനുളളതില്നരജതിസ്ട്രേഞര് നമുമ്പഞലകേനഖണ്ഡതികേനതതിരതിച്ചേക്റ്റ്, നതൃപ്തതികേരമഞയതി
പഞലെതിച്ചേതിട്ടുലണന ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന ഫയല് ന ലചെയ്യഞന് ന ഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡകേളുഞ്ചാം ന ചെവീഫക്റ്റ്
എകതികേമ്പ്യൂടവീവഞ്ചാംനബഞധശ്യസരഞയതിരതിക്കുനതമഞണക്റ്റ്.”;

(ii)ന(6)-ാംനഉപവകുപ്പുഞ്ചാംനഅതതികനഞലടഞപ്പമുളളനനകതിപ്തനതിബനനയുഞ്ചാംനവതിട്ടുകേളകയണതഞണക്റ്റ്.
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36. 66എനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―നപ്രധഞനനആകതിലലെന66എനവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുന
കതിപ്തനതിബനനനകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്നശേരതിയഞയതിനപ്രവര്തതികഞതനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനപുനധഃരദഞരണതതിനക്റ്റ്/
പുനധഃസഞ്ചാംഘടനയക്റ്റ് നആവശേശ്യലമങതില് നസര്കഞര് ന ഒര നസവീഞ്ചാം ന തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം, നസര്കഞര്
നയങ്ങള്നനടപ്പതിലെഞക്കുനതക്റ്റ്നസുഗമമഞക്കുനതതിനുഞ്ചാംന നകസവനങ്ങളതില്നതലെശ്യതയുഞ്ചാംനസുതഞരശ്യതയുഞ്ചാം
ഉറപ്പഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകസവനഞ്ചാംനപ്രദഞനഞ്ചാംനലചെയ്യല്നലമച്ചേലപ്പടുത്തുനതതിനുഞ്ചാംനആവശേശ്യമഞയ
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്നഎലഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനനല്കകേണതമഞണക്റ്റ്.”.

37.ന66ബതിനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന66ബതിനവകുപ്പതില്,―

(i) ന“വതിജതിലെന്സക്റ്റ്നഓഫവീസറുലടനറതികപ്പഞര്ടതിന്കമകലെഞ" നഎനവീനവഞക്കുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം
"അഥവഞന65 എനപ്രകേഞരഞ്ചാംനരൂപവീകേരതിച്ചേനപ്രകതശ്യകേനഅകനത്വഷണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനറതികപ്പഞര്ടതിന്കമകലെഞ"
എനവീനവഞക്കുകേളുഞ്ചാംനഅകവഞ്ചാംനഅകരവഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii)നതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനകേള്നകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല് ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന നല്കേതിയ ന നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം നഅതരഞ്ചാം ന നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന നല്കേതി ന മുപ്പതക്റ്റ്
ദതിവസതതിനുളളതില്നപ്രഞവര്തതികേമഞകഞന്നകേമതിറതിനപരഞജയലപ്പടുകേയഞലണങതില്,നരജതിസ്ട്രേഞര്
ഒരനഉതരവതിലൂലടനഅതരഞ്ചാംനഉകദശ്യഞഗസലരനസലസ്പെന്റെക്റ്റ്നലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്:

എനതിരനഞലഞ്ചാം,നകപഞലെവീസതിലന്റെകയഞനവതിജതിലെന്സതിലന്റെകയഞനശേതിപഞര്ശേയുലടനഅടതിസഞനതതില്,
ഉകദശ്യഞഗസലരനസലസ്പെന്ഡക്റ്റ്നലചെയ്യഞന്നസര്കഞര്നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്നനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാംനനല്കകേണതഞണക്റ്റ്.”.

38. 66സതിനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന66സതിനവകുപ്പതില്,―

(i)നനതിലെവതിലളളന(എഫക്റ്റ്)നഖണ്ഡതതിലനന(ജതി)നഖണ്ഡമഞയതിനപുനരകരഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്;

(ii) നഅപ്രകേഞരഞ്ചാംനപുനരകരഞ്ചാംനലചെയ ന(ജതി) നഖണ്ഡതതിനുനമുന്പഞയതിനതഞലഴെപ്പറയുന
ഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(എഫക്റ്റ്)നഓഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ടതികന്മേല്നഡയറക്ടര്നകബഞര്ഡക്റ്റ്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേനതതിരതല്
റതികപ്പഞര്ട്ടുകേളുഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനലപഞതകയഞഗതതിലന്റെനപ്രകമയവഞ്ചാം.”;

(iii) നഅപ്രകേഞരഞ്ചാംനപുനരകരഞ്ചാംനലചെയന(ജതി) നഖണ്ഡതതിനുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(എച്ചേക്റ്റ്) നഓകരഞ നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘവഞ്ചാം, നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നചെവീഫക്റ്റ്
എകതികേമ്പ്യൂടവീവക്റ്റ് ന യഥഞവതിധതി ന സഞകശ്യലപ്പടുതതിയ ന ക്രെഡതിറക്റ്റ് ന പ്രവര്തനങ്ങളതിന്കമലള
ദത്രമഞസനറതികടണുകേള്നസമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം, നഅതക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര് നശേരതിയഞയതി നഅവകലെഞകേനഞ്ചാം
നടത്തുകേയുഞ്ചാം നഓകരഞ നദത്രമഞസഞ്ചാം ന ന കേഴെതിയുകമ്പഞഴുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര് നഅവകലെഞകേനഞ്ചാം ന നടതതിയ
റതികപ്പഞര്ടതിലന്റെ ന അടതിസഞനതതില് ന തതിരതല് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന തയ്യഞറഞകകണതമഞണക്റ്റ്.
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ഏലതങതിലഞ്ചാം നസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനയഥഞസമയഞ്ചാംനറതികടണുകേള്നസമര്പ്പതികഞന്നപരഞജയലപ്പടുകേയഞലണങതില്,
നതിര്ണയതികലപ്പടുനനപ്രകേഞരമുള,നപതിഴെനചുമതഞന്നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്നഅധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

39. 68-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന68-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന“അതതിലന്റെ ന പ്രവര്തനഞ്ചാം ന അവസഞനതിപ്പതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതതിനതിടയതില്"നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാംന"അലലങതില്ന68എനവകുപ്പതില്നവശ്യവസ
ലചെയ്യുനനപ്രകേഞരഞ്ചാം, നഅതതനസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,ന ന നകപഞലെവീസതിലന്റെകയഞനവതിജതിലെന്സതിലന്റെകയഞ,
റതികപ്പഞര്ടതിലഞ്ചാം"ന65എനവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനസര്കഞരതിലന്റെനപരതികശേഞധനയതിലഞ്ചാംനഎനവീനവഞക്കുകേളുഞ്ചാം
അകങ്ങളുഞ്ചാംനഅകരങ്ങളുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;ന

(ii)നന(3)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)“നഷപരതിഹഞരകമഞ" നഎന ന വഞകതിനു ന കശേഷഞ്ചാം ന"അറുപതക്റ്റ് ന ദതിവസകഞലെഞവധതി"
എനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;ന

(ബതി) നതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല് ന അതരഞ്ചാം ന കേഞലെയളവക്റ്റ്, ന നരജതിസ്ട്രേഞറുലട ന വതികവചെനഞധതികേഞരപ്രകേഞരഞ്ചാം
സമയഞസമയങ്ങളതില്നഎഴുതതികരഖലപ്പടുതതിയനകേഞരണതഞല്നനവീടഞവനതഞ്ചാം,ന നഎങ്ങതിലനയഞയഞലഞ്ചാം,
നവീട്ടുനനകേഞലെയളവക്റ്റ്നഅറുപതക്റ്റ്നദതിവസതതില്നനഅധതികേരതികഞന്നപഞടതിലഞതതമഞകുന.”.

40.നന68എനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന68എനവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ഉഞ്ചാംന(2)-ഉഞ്ചാംനഉപവകുപ്പുകേള്ക്കുനപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനതക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(1) 1860-ലലെനഇന്നഡശ്യന്നശേതികഞനനതിയമതതികലെഞ ന1988-ലലെനഅഴെതിമതതിനനതികരഞധന
നതിയമതതികലെഞനഉളളനവശ്യവസകേള്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതില്നകേലണതതിയനപണഞപഹരണകമഞ
ക്രെമകകടുകേകളഞ നഅഴെതിമതതികയഞ, നസഞ്ചാംബനതിച്ചേ നസഞ്ചാംഗതതികേള്, ന നസര്കഞരതികനഞ ന രജതിസ്ട്രേഞര്കകഞ,
അതതനസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,നകപഞലെവീസതികനഞനവതിജതിലെന്സക്റ്റ്നആന്റെക്റ്റ്നആന്റെതികേറപ്ഷന്നബമ്പ്യൂകറഞയ്കകഞ,
അകനത്വഷണതതിനുഞ്ചാംനതടര്നടപടതികേള്ക്കുമഞയതിനഅയച്ചുലകേഞടുകഞവനതമഞണക്റ്റ്.”;

(ii)നനനതിലെവതിലളളന(3)-ാംനഉപവകുപ്പതിലനന(2)-ാംനഉപവകുപ്പഞയതിനപുനരകഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.

41. 69-ന നാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന69-ാം നവകുപ്പതില്, ന (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെന(എച്ചേക്റ്റ്)നഖണ്ഡതതിനുനകശേഷഞ്ചാം,നതഞലഴെപ്പറയുനനഖണ്ഡങ്ങള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(i) നകഹഞള്ഡതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘവഞ്ചാം ന14എഎന വകുപ്പതിന്നകേവീഴെതില്നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം
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രൂപവീകേരതിച്ചേനഅനുബനനസഞപനങ്ങളുഞ്ചാംനതമതില്;നഅലലങതില്

(j)നന14ബതിനപ്രകേഞരഞ്ചാംനരൂപവീകൃതമഞയനപങഞളതിതതതിലലെനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്നതമതില്".

42. 69എന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന69എന വകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,ന“ബഞങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്നഇടപഞടുകേള്നനടത്തുന"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നഒഴെതിവഞകകണതഞണക്റ്റ്.

43. 70-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന70-ാംനവകുപ്പതിലലെ ന(6)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,ന“അധതികേഞരഞ്ചാംനനല്കേലപ്പടതിട്ടുളനആകളഞ"നഎനവീനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാംന"ഒര
വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

44. 70എന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന70എന വകുപ്പതിലന്റെ ന(2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാംനനതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(2) നആര്ബതികടഷന്നകകേഞടതതിയുലടനപ്രതിദസഡതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് നഓഫവീസറഞയതിനജുഡവീഷശ്യല്
സര്വവീസതില്, നമുന്സതിഫക്റ്റ് ന മജതികസ്ട്രേറക്റ്റ് ന പദവതിയതില് ന കുറയഞത ന തസ്തതികേ ന വഹതിക്കുനകതഞ
വഹതിച്ചേതിരനകതഞനആയനആളതിലനയലഞലതനനആലരയുഞ്ചാംനനനതിയമതികഞന്നപഞടുളളതല.”.

45. 73-ന നാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന73-ാം നവകുപ്പതിലലെ ന(2എ)
ഉപവകുപ്പതില്, നവതിശേദവീകേരണതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന ന കതിപ്തനതിബനനകേള്
കൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്,ന72-ാംനവകുപ്പതിലന്റെ ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനലെതികേത്വതികഡറലറനനതിയമതിച്ചേക്റ്റ്
മൂനക്റ്റ് നമഞസങ്ങള്കകേഞ്ചാംനനതിര്തല്നലചെയ്യല്നനടപടതികേള്നപൂര്തതിയഞകഞന്നകേഴെതിഞ്ഞെതിലലങതില്,
ലെതികേത്വതികഡററതിനുനനടപടതിനപൂര്തതിയഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നതടസമഞകുനനനടപടതിക്രെമതതിലലെനതടസങ്ങള്
പ്രസ്തഞവതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന മുഖഞന്തരഞ്ചാം ന സര്കഞരതിനക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന നല്കകേണതഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന്റെ ന അനുമതതികയഞലട, നനതിര്ണയതികലപ്പടുന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നഅന്തതിമ ന ഉതരവക്റ്റ്
പുറലപ്പടുവതികഞവനതമഞണക്റ്റ്:

എനതിരനഞലഞ്ചാം,നസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനപ്രവര്തതിക്കുനതിലഞലയങതില്നരജതിസ്റ്ററതില്നനതിനക്റ്റ്നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
കപരക്റ്റ്നമഞറനതതിനുഞ്ചാംനസര്കഞര്നസവീഞ്ചാംനതയ്യഞറഞകകണതഞണക്റ്റ്.”. 

46.ന74സതിനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന74സതിനവകുപ്പതില്,―

(i)നനതിലെവതിലളളനവകുപ്പതിലനന“(1)”-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നഎനക്റ്റ്നഅകമതികടണതഞണക്റ്റ്;

(ii) നഅങ്ങലനനഅകമതിട ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനഉപവകുപ്പക്റ്റ്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(2) റതികപ്പഞര്ടതിലന്റെ ന അടതിസഞനതതില്, നആവശേശ്യലമങതില്, നപ്രവര്തനങ്ങള്
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പുനധഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുനതതിനുളനപരതിഹഞരനടപടതികേള്നരജതിസ്ട്രേഞര്നസര്കഞരതിലനനഅറതിയതികകണതഞണക്റ്റ്.”.

47. 76-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന76-ാംനവകുപ്പതില്, ന“68-ാം
വകുപ്പതിലന്റെ ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്" നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാംനഅകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനബഞയറതിനുഞ്ചാംനകശേഷഞ്ചാം
"അലലങതില് ന69എന ഉപവകുപ്പു നപ്രകേഞരകമഞ" നഎനനവഞക്കുകേളുഞ്ചാം നഅകങ്ങളുഞ്ചാം നഅകരവഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

48. 80-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന80-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന(3)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനനകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്,നഅവലന്റെ/അവളുലടനസത്വഭഞവവഞ്ചാംനപൂര്വചെരതിത്രവഞ്ചാംനപരതികശേഞധതിച്ചുഞ്ചാംനതടര്നളള
കപഞലെവീസക്റ്റ്നനപരതികശേഞധനക്കുഞ്ചാംനകശേഷഞ്ചാംനമഞത്രകമനനതിയമനഞ്ചാംനക്രെമലപ്പടുതഞന്നപഞടുളള.”.ന

(ii)ന(3 എ)നഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) “സഞ്ചാംഘഞ്ചാംനജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാം" നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാം ന"സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
ചെവീഫക്റ്റ്നഎകതികേമ്പ്യൂടവീവക്റ്റ്നഒഴെതിലകേ"നഎനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) തഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനനകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല് ന കജഞലെതിയുലട ന പ്രകതശ്യകേ ന സത്വഭഞവഞ്ചാം ന കേണകതിലലെടുതക്റ്റ് ന കയഞഗശ്യതകേള്
നതിശ്ചയതിച്ചേതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം നസര്കഞര് നഅപ്പകക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെ ന ന ചെവീഫക്റ്റ് ന എകതികേമ്പ്യൂടവീവതിലന
നതിയമതികകണതഞണക്റ്റ്.”;

(iii)ന(5)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)ന“മൂനക്റ്റ്നശേതമഞനഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംന"നഞലെക്റ്റ്നശേതമഞനഞ്ചാം"നഎന
വഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ബതി) നതിലെവതിലളളനകതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനന
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“എനതിരനഞലഞ്ചാം, നഈനവശ്യവസയുലടനആവശേശ്യതതികലെകഞയതിനനതിയമനനയൂണതിറക്റ്റ്നഇരപതക്റ്റ്
ആയതിരതിക്കുനതഞ്ചാംനഅതതില്നനഞലഞ്ചാംനപതതിനഞലഞ്ചാംനഉക്കൗഴെങ്ങള്നഎസക്റ്റ്.സതി/എസക്റ്റ്.ടതി. നഉകദശ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേള്ക്കു
കവണതിനസഞ്ചാംവരണഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞ്ചാംനപതഞമലതനഊഴെഞ്ചാംനഭതിനകശേഷതികഞരഞയനഉകദശ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേള്കഞയതി
സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം ന ലചെകയ്യണതമഞണക്റ്റ്. ന നഈനവശ്യവസനബഞധകേമഞകുന നഎലഞ നസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം
ലറഞകടഷന്നനതിര്ബനമഞയുഞ്ചാംനഉറപ്പഞക്കുനതതിനഞയതിനഒരനരജതിസ്റ്റര്നസൂകതികകണതഞണക്റ്റ്.”.

(iv)ന(8)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നതഞലഴെപ്പറയുനനകതിപ്തനതിബനനനകൂടതികച്ചേര്കകണതഞണക്റ്റ്,
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അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനതിരനഞലഞ്ചാം, നസര്കഞര് നഈനആവശേശ്യതതികലെയഞയതി ന ഒര നഏകേവീകൃത ന കസവന

ചെടങ്ങളുഞ്ചാംനലപരമഞറനചെടങ്ങളുഞ്ചാംനഉണഞക്കുനതവലരന1968-ലലെനകകേരളനഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്നസര്വന്റെക്റ്റ്സക്റ്റ്

കകേഞണഞകക്റ്റ് ന റൂള്സതിലലെ ന67, ന 69, ന 70, ന 71 നഎനവീ നചെടങ്ങള്നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെ

ഉകദശ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേള്കക്റ്റ്നബഞധകേമഞകകണതഞണക്റ്റ്.”.

49. 80എന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന80എന വകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്, ന“കബഞര്ഡകേളതിലലെ" നഎനനവഞകതിനുനപകേരഞ്ചാം ന"കബഞര്ഡകേളതിലലെയുഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനതതിലലെ

സഹകേരണനയൂണതിയനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

50. ന 80ബതിന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന80ബതിന വകുപ്പതില്, ന (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനതക്റ്റ്നനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(1) ഉകദശ്യഞഗസലരയുഞ്ചാംനജവീവനകഞലരയുഞ്ചാംനറതിക്രൂടക്റ്റ്നലചെയ്യുനതമഞയതിനബനലപ്പടക്റ്റ്, നഈ

ആകതികലെഞ നഅതതിന്കേവീഴെതില് ന ഉണഞകതിയതിട്ടുളള ന ചെടങ്ങളതികലെഞ നഏലതങതിലഞ്ചാം നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ

ദബകലെഞകേളതികലെഞന ന നഎന്തുതലനനഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാംനസര്കഞര്, നഗസറക്റ്റ്നവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴെതി,

എലഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലഞ്ചാംനകബഞര്ഡകേളതിലഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞറതിലന്റെനനതിയന്ത്രണതതിന്നകേവീഴെതിലളള

മറക്റ്റ് നസഞപനങ്ങളതികലെയ്ക്കുമുളള, നജൂനതിയര് നകര്ക്കുഞ്ചാം നഅതതിനു ന മുകേളതിലലെ നവതിഭഞഗങ്ങളതിലമുളള

തസ്തതികേകേളതികലെയ്ക്കുമുളള ന കനരതിട്ടുളള ന എലഞ ന നതിയമനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ന കവണതി ന എഴുത്തുപരവീക

നടത്തുനതതിനഞയതിനഒരനസഹകേരണനസര്വവീസക്റ്റ്നപരവീകഞനകബഞര്ഡക്റ്റ്നരൂപവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.”.

51. ന88-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന88-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം

ഉപവകുപ്പതിലന്റെ ന(ഇ) നഖണ്ഡതതിനു ന പകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന ന ഖണ്ഡഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ഇ) നസര്കതിളതില് നഅധതികേഞരതിതയുളള നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ് നഅസതിസ്റ്റന്റെക്റ്റ് നഡയറക്ടര്,

എകക്റ്റ്നഒഫതികഷശ്യഞന,”.

52. 88ബതിന വകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെ ന88ബതിന വകുപ്പതിലലെ ന(iii)-ാം

ഖണ്ഡതതില്, ന“ഒരനആഫവീസലറ" നഎനനവഞക്കുകേള്ക്കുനകശേഷഞ്ചാം "അലലങതില്നഒരനഅഡതിനതികസ്ട്രേറലറ

അലലങതില്നമൂനക്റ്റ് നഅഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നകുറയഞതനഅഞ്ചാംഗങ്ങളുളനഒരനഅഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് നകേമതിറതിലയ,

അതതില്നഒരഞള്നകേണ്വവീനര്നആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

53. 89-ന നാംവകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന89-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന(4)-ാം
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ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)ന(ഡതി) നഖണ്ഡതതില്, ന“(സതി) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം" നഎനനവഞകതിനുഞ്ചാംനഅകരതതിനുഞ്ചാം
ബഞകറതിനുഞ്ചാം ന പകേരഞ്ചാം ന"(ബതി) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം" നഎന ന വഞക്കുഞ്ചാം ന അകരവഞ്ചാം ന ബഞകറഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii)ന(ഇ) നഖണ്ഡതതില്, ന“(ഡതി) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം" നഎനനവഞകതിനുഞ്ചാംനഅകരതതിനുഞ്ചാം
ബഞകറതിനുഞ്ചാം ന പകേരഞ്ചാം ന"(സതി) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം" നഎന ന വഞക്കുഞ്ചാം ന അകരവഞ്ചാം ന ബഞകറഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iii)ന(എഫക്റ്റ്)നഖണ്ഡതതില്,ന“(ഇ)നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം"നഎനനവഞകതിനുഞ്ചാംനഅകരതതിനുഞ്ചാം
ബഞകറതിനുഞ്ചാംനപകേരഞ്ചാംന"(ഡതി)നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം"നഎനനവഞക്കുഞ്ചാംനഅകരവഞ്ചാംനബഞകറഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

54. ന 89ബതിന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന89ബതിന വകുപ്പതില്, നഖണ്ഡഞ്ചാം
(iii)-ല് ന“ഒര ന ഓഫവീസലറ" നഎനവീ ന വഞക്കുകേള്കക്റ്റ് ന പകേരഞ്ചാം ന"അഡവീഷണല് ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട
പദവതിയതില്നകുറയഞതനഒരനഓഫവീസലറനഅലലങതില്നഒരനഅഡതിനതികസ്ട്രേറലറനഅലലങതില്
മൂനക്റ്റ്നആളുകേള്നഅടങ്ങുനനഒരനഅഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ്നകേമതിറതിലയ, നഅതതില്നഒരഞള്നകേണ്വവീനര്
ആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

55. 91-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന നആകതിലലെ ന91-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെന(സതി)നഖണ്ഡതതില്,ന“സഹകേരണതതത്വങ്ങകളയുഞ്ചാം"നഎനനവഞകതിനുനമുന്പഞയതി
"വതിദശ്യഞഭശ്യഞസനസഞപനങ്ങള്നസഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

56. 94-ന നാംനവകുപ്പതിലന്റെനകഭദഗതതി.―പ്രധഞനനആകതിലലെന94-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന (2)-ാംനഉപവകുപ്പതില്, ന“രണഞയതിരഞ്ചാം" നഎനനവഞകതിനക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"
എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii) ന (3)-ാംനഉപവകുപ്പതില്, ന“രണഞയതിരഞ്ചാം" നഎനനവഞകതിനക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"
എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iii)ന(4)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,ന“അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംന"പതതിനഞയതിരഞ്ചാം"
എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(iv)ന(4എ)നഉപവകുപ്പതില്,ന“അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംന"പതതിനഞയതിരഞ്ചാം"
എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(v) ന (4ബതി) നഉപവകുപ്പതില്, ന“ആയതിരഞ്ചാം" നഎനനവഞകതിനക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം ന"അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"
എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;
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(vi) ന (5)-ാംനഉപവകുപ്പതിലലെ ന(ബതി) നഖണ്ഡതതില്, ന“അയ്യഞയതിരഞ്ചാം" നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്

പകേരഞ്ചാംന"പതതിനഞയതിരഞ്ചാം"നഎനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(vii)ന(6)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,ന“അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംന"പതതിനഞയതിരഞ്ചാം"

എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(viii)ന(7)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,ന“അയ്യഞയതിരഞ്ചാം"നഎനനവഞകതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംന"പതതിനഞയതിരഞ്ചാം"

എനനവഞകക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ix) നഅപ്രകേഞരഞ്ചാം നമഞറഞ്ചാം നവരതതിയ ന(7)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുനകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന

ഉപവകുപ്പുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“(7എ)ന57-ാംനവകുപ്പതിലലെനവശ്യവസകേള്കക്റ്റ്നവതിരദമഞയതിനചെവീഫക്റ്റ്നഎകതികേമ്പ്യൂടവീവക്റ്റ്

പ്രവര്തതിക്കുകേയഞലണങതില് നഅവലന/അവലള നഇരപതതിയയ്യഞയതിരഞ്ചാം നരൂപ നപതിഴെ നചുമതതി

ശേതികതികകണതഞണക്റ്റ്.നന

(7ബതി) നആനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനഡയറക്ടര്നകബഞര്ഡഞ്ചാംനചെവീഫക്റ്റ്നഎകതികേമ്പ്യൂടവീവഞ്ചാംന66-ാം

വകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിലലെ നവശ്യവസകേള്നപ്രകേഞരമുളന നപൂര്തവീകേരണന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്

സമര്പ്പതിച്ചേതിലഞലയങതില്, നഅതതിലന/അവലന/അവലള ന പതതിനഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപ ന പതിഴെ ന ചുമതതി

ശേതികതികകണതഞണക്റ്റ്.”.

(x) ന (8)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് ന തഞലഴെപ്പറയുന നകതിപ്തനതിബനന ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“എനഞല്, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ന ശ്രദയതില്ലപ്പടഞല് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ചെവീഫക്റ്റ്

എകതികേമ്പ്യൂടവീവതിലനനഅയ്യഞയതിരഞ്ചാംനരൂപനപതിഴെനചുമതതിനശേതികതികകണതഞണണ.”.

57. പടതികേ നന ന1-ന നലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന1-ാം ന പടതികേയതില്, ന 15-ാം

ക്രെമനമ്പറതിനക്റ്റ്ന നകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുനനക്രെമനമ്പറുകേളുഞ്ചാംനഉള്ക്കുറതിപ്പുകേളുഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,

അതഞയതക്റ്റ്:―

“16―കകേരളനസഞ്ചാംസഞനനവനതിതഞനസഹകേരണനലഫഡകറഷന്നലെതിമതിറഡക്റ്റ്ന(വനതിതഞനലഫഡക്റ്റ്)

17―കകേരളനസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനടൂറതിസഞ്ചാംനലഫഡകറഷന്നലെതിമതിറഡക്റ്റ്ന(ടൂര്ലഫഡക്റ്റ്)
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18―കകേരളനസഞ്ചാംസഞനനലതഞഴെതില്നസഹകേരണനലഫഡകറഷന്നലെതിമതിറഡക്റ്റ്ന(കലെബര്ലഫനഡക്റ്റ്)

19―കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന കഹഞസ്പെതിറല് ന ലഫഡകറഷന് ന ലെതിമതിറഡക്റ്റ്

(കഹഞസ്പെതിറല്ലഫഡക്റ്റ്)”.”.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടനവതിവരണഞ്ചാം

1969-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനആകക്റ്റ്ന(1969-ലലെന21-ാംനആകക്റ്റ്)ന1969-ല്നനതിയമമഞയതി

പ്രഞബലെശ്യതതില്നവന. ന നഅതതിനുകശേഷഞ്ചാംനസഹകേരണനകമഖലെയുലടനപുകരഞഗതതിക്കുഞ്ചാംനസുസതിരതയ്ക്കുമഞയതി

ഈനആകതില്നധഞരഞളഞ്ചാംനകഭദഗതതികേള്നവരതതിയതിട്ടുണക്റ്റ്.

2. ഇകപ്പഞള്, നകകേരളതതിലലെനസഹകേരണനകമഖലെനഅഭൂതപൂര്വമഞയതിനപുകരഞഗതതി

ദകേവരതിച്ചേതിട്ടുണക്റ്റ്.ന നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെനനതികകപങ്ങള്നരണക്റ്റ്നലെകഞ്ചാംനകകേഞടതിനരൂപ

വലരയഞയതിനഉയര്നതിട്ടുണക്റ്റ്.നനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനഎണവഞ്ചാംനഅവയുലടനപ്രവര്തനങ്ങളുഞ്ചാംനനപലെമടങ്ങക്റ്റ്

വര്ദതിച്ചേതിട്ടുണക്റ്റ്. നഅകതസമയഞ്ചാം, നഈ ന കമഖലെയതില് ന നതിനക്റ്റ് ന ഇടകതിലടയുണഞകുന

അനഭതിലെഷണവീയമഞയനപ്രവര്തനങ്ങളുഞ്ചാംനശ്രദയതില്ലപ്പടതിട്ടുണക്റ്റ്.

3.നനഇകപ്പഞള്നലവല്ലുവതിളതികേള്നകനരതിടുനതതിനുഞ്ചാംനസഞപനങ്ങലളനപുതതിയനദതിശേയതികലെയക്റ്റ്

നയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാംനസഹകേരണനകമഖലെയുലടനസമഗ്രേമഞയനനവവീകേരണഞ്ചാംനഅനതിവഞരശ്യമഞലണനക്റ്റ്

സര്കഞര് ന കേരതന. ന നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെ ന നതികകപങ്ങള് ന കേഞരശ്യകമമഞയതി ന ദകേകേഞരശ്യഞ്ചാം

ലചെയ്യുനതതിനഞയതി ന കേരതകലെഞലടയുള ന പദതതിയുഞ്ചാം ന സുതഞരശ്യമഞയ ന റതികപ്പഞര്ടതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്

സഞ്ചാംവതിധഞനവഞ്ചാം ന കേഞലെഘടതതിലന്റെ നഅനതിവഞരശ്യതയഞണക്റ്റ്. ന നഈ ന കമഖലെയതിലലെ ന വളര്ച്ചേയുഞ്ചാം

വതികേസനവഞ്ചാം ന ഉറപ്പഞക്കുനതതിനക്റ്റ് ന സര്കഞരതിലന്റെ ന ഭഞഗത്തുനതിനഞ്ചാം ന കൂടുതല് ന ശേക്തമഞയ

ഇടലപടല്നആവശേശ്യമഞണക്റ്റ്.

4. നഅതതിനഞല്, ന 1969-ലലെ ന കകേരള നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘ നആകതില് നആവശേശ്യമഞയ

കഭദഗതതികേള്നവരത്തുവഞന്നസര്കഞര്നതവീരമഞനതിച്ചു.

5.നകമല്പ്പറഞ്ഞെനലെകശ്യഞ്ചാംനനതിറകവറനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ന ബതില് ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന പ്രഞബലെശ്യതതില് ന ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ന ലചെയഞല്

സഞ്ചാംസഞനനസഞതിതനതിധതിയതില്നനതിനഞ്ചാംനയഞലതഞരനഅധതികേനലചെലെവഞ്ചാംനഉണഞകുനതല.
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ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുതനനതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞ്ചാംബനതിച്ചേ
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ആകതിലലെയുഞ്ചാം ന ചെടങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം ന കഭദഗതതികേള്കനുസൃതമഞയതി ന ദബകലെഞകേളതില്

കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനുള ന കേഞലെയളവക്റ്റ് ന നതിര്ണയതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ബതിലതിലലെ ന ഖണ്ഡഞ്ചാം ന6

രജതിസ്ട്രേഞലറനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

2. നഅനുബനനസഞപനങ്ങളുലട നഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡതില് നസര്കഞരതിലന്റെ ന കനഞമതിനതികേലള

ഉള്ലപ്പടുത്തുനതതികലെകഞയതി നചെടങ്ങള് നഉണഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന2022-ലലെ ന കകേരള നസഹകേരണ

സഞ്ചാംഘ ന(മൂനഞഞ്ചാം ന കഭദഗതതി) നആകക്റ്റ് നപ്രഞബലെശ്യതതില്നവരത്തുനതതിനുനമുമ്പക്റ്റ് ന രജതിസ്റ്റര് നലചെയ

അനുബനനസഞപനങ്ങള്നതടര്നക്റ്റ്നപ്രവര്തതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നവശ്യവസകേള്നഉണഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം

അനുബനനസഞപനങ്ങളതിലലെനകരഖകേളുലടനഓഡതിറക്റ്റ്,നപരതികശേഞധന,നസതിരവീകേരണഞ്ചാംനഎനതിവ

നടത്തുനതതിനുഞ്ചാംനസര്കഞരതിലനനബതിലതിലലെനഖണ്ഡഞ്ചാംന8നഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

3.നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനപങഞളതിതനസഞപനങ്ങള്നരൂപവീകേരതിക്കുനതതിലന്റെനവതിശേദമഞയ

റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് നതയ്യഞറഞക്കുനതതിനുഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞര്നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനഓഡതിറക്റ്റ് നപരതികശേഞധന, നകരഖകേള്

പരതികശേഞധതികല് ന എനതിവ ന നടത്തുനതതിനുഞ്ചാം ന പങഞളതിത ന സഞപനങ്ങള് ന ലപഞത

ആവശേശ്യതതിനഞയതി നഫണക്റ്റ് നസത്വരൂപതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന ന ചെടങ്ങള് ന ഉണഞക്കുനതതിനക്റ്റ് നബതിലതിലലെ

ഖണ്ഡഞ്ചാംന9നസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

4. നപ്രസതിഡന്റെഞകയഞനലചെയര്മഞന്നആകയഞനതതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുനതതിനക്റ്റ്നഒരഞ്ചാംഗതതിലന

പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിരതിക്കുന ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന തരഞ്ചാം ന വശ്യക്തമഞക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ചെടങ്ങള്

ഉണഞകഞന്ന16-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

5. നസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനയൂണതിയനതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം നസര്കതിള്നസഹകേരണനയൂണതിയനതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന ഇലെകന് ന കേമവീഷന് ന വഴെതി ന തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന നടത്തുനതതിനുള

ചെടങ്ങള്നഉണഞക്കുവഞന്നബതിലതിലലെനഖണ്ഡഞ്ചാംന18നസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

6. നഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം ന അവരലട ന അടുത നബന്ധുകളുലടയുഞ്ചാം,

ജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാം ന അവരലട ന അടുത ന ബന്ധുകളുലടയുഞ്ചാം, ന നബനലപ്പട ന വര്ഷങ്ങളതില്

സഞ്ചാംഘങ്ങളതികലെക്കുള നബഞധശ്യതകേളുലട ന വതിശേദമഞയ ന പടതികേ ന തയ്യഞറഞക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ചെടങ്ങള്

ഉണഞക്കുവഞന്നബതിലതിലലെനഖണ്ഡഞ്ചാംന18നസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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7. നഅകക്കൗണബുക്കുകേളുലടയുഞ്ചാം ന ധനകേഞരശ്യ ന കസ്റ്ററക്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുഞ്ചാം ന കഫഞമുകേള്

തയ്യഞറഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന ലപഞത ന കസഞഫക്റ്റ്നലവയര് ന സഞപതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ആവശേശ്യമഞയ

മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്നനല്കുനതതിനുഞ്ചാംനസുരക, നവതിശേത്വഞസശ്യത, നഡഞറനപരതിരകണഞ്ചാം, നകസഞഫക്റ്റ്

ലവയര്, നഹഞര്ഡക്റ്റ് ന ലവയര് ന എനതിവയുമഞയതി ന ബനലപ്പട ന മറക്റ്റ് ന വശേങ്ങള് ന എനതിവ

പരതികശേഞധതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന സഞകങതതികേ ന ലസല് ന രൂപവീകേരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞലറ

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന ചെടങ്ങള് ന ഉണഞക്കുനതതിനഞയതി ന ന ബതിലതിലലെ ന ഖണ്ഡഞ്ചാം ന24

സര്കഞരതിലരനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

8. നപ്രഫഷണല്നഎഡമ്പ്യൂകകഷന്നഫണതിന്നകേവീഴെതില്നസവീഞ്ചാം നതയ്യഞറഞക്കുനതതിനക്റ്റ് നബതിലതിലലെ

ഖണ്ഡഞ്ചാംന26നസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

9. ന 57-ാം നവകുപ്പതിലന്റെ ന(1)-ാം നഉപവകേപ്പതിലലെ നവശ്യവസയുലട നലെഞ്ചാംഘനതതിലനതതിലര

പതിഴെചുമത്തുനതതിനക്റ്റ് നചെടങ്ങള്നരൂപവീകേരതിക്കുനതതിനക്റ്റ് നബതിലതിലലെ നഖണ്ഡഞ്ചാം ന28 നസര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

10.നരജതിസ്ട്രേഞര്നനതിശ്ചയതിച്ചേതിട്ടുളനവശ്യക്തതിഗതനപരമഞവധതിനകേടലമടുകല്നനപരതിധതികയകഞള്

അധതികേമഞയതിനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനവഞയനഅനുവദതിച്ചേഞല്നപതിഴെനചുമത്തുനതതിനുളനചെടങ്ങള്നഉണഞകഞന്

ബതിലതിലലെനഖണ്ഡഞ്ചാംന29നസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

11. നവഞലെല്യുകവററുലട നനതിയമനഞ്ചാം, നമൂലെശ്യനതിര്ണയഞ്ചാം നനടകതണനവഞയഞതകേ, നകയഞഗശ്യത,

പരതിചെയഞ്ചാം, നവഞലെല്യുകവറലറ ന നതിയമതിക്കുനതതിനുള ന കയഞഗശ്യത, നമുന്പരതിചെയഞ്ചാം, നഉപഞധതികേളുഞ്ചാം

നതിബനനകേളുഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നതനതക്റ്റ് നഫണക്റ്റ് ന ഉപകയഞഗതിച്ചേക്റ്റ് നസഞവരജഞ്ചാംഗമ നവസ്തുകള്

ആര്ജതിക്കുകമ്പഞള്നസഞ്ചാംഘങ്ങള്നപഞലെതികകണനമഞനദണ്ഡങ്ങള്നപുറലപ്പടുവതിക്കുനതതിനുമുള

ചെടങ്ങള്നഉണഞക്കുവഞന്നനബതിലതിലലെനഖണ്ഡഞ്ചാംന30നനസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

12. നഅലപ്പകക്റ്റ്, നലസന്ടല്, നലഫഡറല് ന എനവീ ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട

പരതികശേഞനയഞയതി നരജതിസ്ട്രേഞര്നതലന്റെനകേവീഴെതില്നവരനനഉകദശ്യഞഗസരലടനലസ്പെഷശ്യല്നടവീമതിലന

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്നചെടങ്ങള്നഉണഞക്കുവഞന്ന നബതിലതിലലെനഖണ്ഡഞ്ചാം ന35 നസര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.ന

13.നകൃതശ്യസമയതക്റ്റ്നറതികടണ്നസമര്പ്പതിക്കുനതതില്നഏലതങതിലഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനപരഞജയലപ്പടഞല്നപതിഴെ

നതിര്ണയതിക്കുനതതിനുളനചെടങ്ങള്നഉണഞക്കുവഞന്നബതിലതിലലെ ന38-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനസര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.
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14. നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനഅവസഞനതിപ്പതികല്നപ്രക്രെതിയനപൂര്തതിയഞക്കുനതതിനുളളനനടപടതിപരമഞയ

തടസങ്ങള് ന പ്രസ്തഞവതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് ന ലെതികേത്വതികഡറര് ന ഒര ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന തയ്യഞറഞക്കുനതതിനുളള

ചെടങ്ങള്നഉണഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നബതിലതിലലെന45-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനസര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

15. നനതിയമനങ്ങള് ന ക്രെമലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന ന കപഞലെവീസക്റ്റ് ന ലവരതിഫതികകഷന് ന ഒര

വശ്യവസയഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നചെടങ്ങള്നഉണഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നബതിലതിലലെന48-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനസര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

16. ന നഏതക്റ്റ് ന കേഞരശ്യങ്ങലള ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേഞകണഞ ന വതിജഞപനങ്ങകളഞ ന ഉതരവകേകളഞ

പുറലപ്പടുവതികകണതക്റ്റ് ന അലലങതില് ന ചെടങ്ങകളഞ ന റഗുകലെഷനുകേകളഞ ന ഉണഞകകണതക്റ്റ്, നഅവ

നടപടതിക്രെമഞ്ചാം ന സഞ്ചാംബനതിച്ചുളതഞ്ചാം ന സഞധഞരണവഞ്ചാം ന ഭരണപരവഞ്ചാം ന ആയ ന സത്വഭഞവകതഞടു

കൂടതിയതമഞണക്റ്റ്. നകൂടഞലത, നഉണഞകലപ്പടുനനചെടങ്ങള്നനതിയമസഭയുലടനസൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയക്റ്റ്

വതികധയവമഞണക്റ്റ്. നഏലതിച്ചുലകേഞടുത ന നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം, നഅതതിനഞല് നസഞധഞരണ

സത്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണക്റ്റ്.

നനനനവതി.നഎന്.നവഞസവന്
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ഖണ്ഡങ്ങളതികന്മേലളളനകുറതിപ്പുകേള്

2-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതിലതില് ന ഉപകയഞഗതിച്ചേതിട്ടുളള ന ചെതിലെ ന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ന പദപ്രകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാം
നതിര്വചെതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലന്റെ ന2-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

3-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്കഞരതിലന്റെ ന ഒര ന ഉകദശ്യഞഗസലന ന രജതിസ്ട്രേഞറഞയതി ന നതിയമതികഞന്
സര്കഞരതിലന നഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന നആകതിലന്റെ ന3-ാം നവകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുവഞന്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

4-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനരജതിസ്റ്റര്നലചെയ്യുനതതിനുളളനകുറഞ്ഞെനഓഹരതിനമൂലെധനഞ്ചാം
നതിശ്ചയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാംനരജതികസ്ട്രേഷനുളളനകപ്രഞസസതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്നസമയഞ്ചാംനകുറയ്ക്കുനതതിനുമഞയതിനപ്രധഞന
ആകതിലന്റെ ന7-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനക്റ്റ് ന ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

5-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അലപ്പകക്റ്റ് നഅലലങതില് ന ലസന്ടല് നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങളഞലള
അഫതിലെതികയഷന് ന പ്രക്രെതിയയുമഞയതി ന ബനലപ്പട ന സമയപരതിധതി ന കുറയ്ക്കുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന
ആകതിലലെ ന8എന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനക്റ്റ് ന ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് ന ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

6-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ആകതിലലെയുഞ്ചാം ന ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന കഭദഗതതികേള്കക്റ്റ് ന അനുസൃതമഞയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടനധനകേഞരശ്യകമതനഅപകേടഞവസയതില്നആകുനനസന്ദര്ഭങ്ങളതിലഞ്ചാംനഅതതിലന്റെ
ദബകലെഞകേള് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുവഞന് ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ് ന നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന നല്കുനതതിനക്റ്റ്
രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന അധതികേഞരഞ്ചാം ന നല്കേഞന് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന13എന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നനഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

7-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസ്ട്രേഞറതിലന്റെ ന മുന്കൂടതിയുളള നഅഞ്ചാംഗവീകേഞരകതഞലട, നഒര നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
ലപഞതകയഞഗതതില് നഹഞജരഞയതി ന കവഞട്ടു ന ലചെയ നഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന കകേവലെ ന ഭൂരതിപകകതഞലട
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന സത്വത്തുകളുഞ്ചാം ന ബഞധശ്യതകേളുഞ്ചാം ന ദകേമഞറുനതതിനുഞ്ചാം ന ന ദകേമഞറതതിനഞയതി
വതിശേദമഞയ ന ഒര ന സവീഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞലറ ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനുഞ്ചാം
പ്രധഞനനആകതിലലെ ന14-ാംനവകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനവരത്തുനതതിനക്റ്റ് നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്
ഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

8-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അനുബന ന സഞപനങ്ങളുലട ന ഓഹരതി ന മൂലെധനഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
അറഞദഞയതതില് ന നതിനഞ്ചാം ന കേലണത്തുനതതിനുഞ്ചാം; നസഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ് ന സര്കഞരതില് ന നതിനക്റ്റ്
എലന്തങതിലഞ്ചാം ന സഞമ്പതതികേ ന സഹഞയഞ്ചാം ന ലെഭതിച്ചേതിട്ടുലണങതില് ന കകേരള ന സര്കഞരതിലന്റെ
കനഞമതിനതിലയനഅനുബനനസഞപനങ്ങളുലടനഡയറക്ടര്നകബഞര്ഡതില്നഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനുഞ്ചാം;
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ആഡതിറക്റ്റ്,നപരതികശേഞധന,നസതിരവീകേരതികല്നഎനതിവനരജതിസ്ട്രേഞര്നനടത്തുനതതിനുഞ്ചാം;നനഅനുബന
സഞപനങ്ങള്കക്റ്റ് ന ധനസഹഞയഞ്ചാം ന നല്കുനതക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞറതിലന്റെ ന മുന്കൂര് ന അനുമതതികയഞലട
ആയതിരതികണഞ്ചാം ന എനതതിനുഞ്ചാം ന ഫണകേളുലട ന ദകേമഞറഞ്ചാം ന അഥവഞ ന ആസ്തതികേള്
പഞടതതിലനടുക്കുകേനഎനതിവനസര്കഞരതിലന്റെനമുന്കൂര്നഅനുമതതികയഞലടനനടത്തുനതതിനുഞ്ചാം;നഈ
കഭദഗതതി നനതിയമഞ്ചാം നപ്രഞബലെശ്യതതില് നവനതതിനുകശേഷഞ്ചാം നഒര നഅനുബനനസഞപനകതയുഞ്ചാം
പ്രകമഞടക്റ്റ്നലചെയ്യഞന്നപഞടതിലനഎനമുളനവശ്യവസകേള്നഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്നപ്രധഞനനആകതിലലെ
14എഎനവകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനവരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

9-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന പങഞളതിതഞ്ചാം ന സഞപതിക്കുനതതിനഞയതി
പഞലെതികകണ, നസര്കഞര് ന നതിയന്ത്രണഞ്ചാം ന ഉള്ലപ്പലടയുളള ന അധതികേ ന നതിബനനകേളുഞ്ചാം
നടപടതിക്രെമങ്ങളുഞ്ചാംനഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതിനപ്രധഞനനആകതിലലെ ന14 നബതിന വകുപ്പതില്നകഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

10-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―യുവജന ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘതതില് ന അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം ന കനടുനതതിനുളള
പരമഞവധതി ന പ്രഞയപരതിധതി ന ലകേഞണവരനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന നആകതിലലെ ന16-ാം ന വകുപ്പതില്
കഭദഗതതിനവരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

11-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കനഞമതിനല് ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം ന അകസഞസതികയറക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം
അവകേഞശേങ്ങള് നനതിര്വചെതിക്കുനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന നആകതിലലെ ന18-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

12-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ദകേവശേമുളനഓഹരതികേളുലടനവര്ദതിച്ചേനമൂലെശ്യഞ്ചാംനഅടക്കുനതവലരനഒര
അഞ്ചാംഗലമന ന നതിലെയതില് നഅഞ്ചാംഗതതിനുളള നഅവകേഞശേഞ്ചാം ന വതിനതികയഞഗതികരലതനക്റ്റ് ന വശ്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന19-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

13-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഏറവഞ്ചാംനപുതതിയനസ്റ്റഞറമ്പ്യൂടറതിനഓഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ടതില്നഉള്ലപ്പടുതതിയതിട്ടുളള
പതിഴെവകേളുലടനയഥഞര്ത്ഥനചെതിത്രഞ്ചാംനഓകരഞനഅഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാംനലെഭതിക്കുനതതിനഞയതിനപ്രധഞനനആകതിലലെ
19ബതിനവകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനവരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

14-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഒരനഎകക്റ്റ്-ഒഫതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗതതിനക്റ്റ്നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെനഭഞരവഞഹതികേലള
നവീകഞ്ചാംനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നകവഞടക്റ്റ്നലചെയ്യഞന്നഅവകേഞശേമതിലലനക്റ്റ്നവശ്യക്തമഞക്കുനതതിനഞയതിനപ്രധഞന
ആകതിലലെ ന20-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനക്റ്റ് ന ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

15-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―മുന് നഅഞ്ചാംഗതതിലന്റെ നബഞധശ്യത നഅഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം നഅവസഞനതിപ്പതിച്ചേത നമുതല്
രണക്റ്റ് ന വര്ഷഞ്ചാം ന വലര ന നവീട്ടുനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന നആകതിലലെ ന26-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നനനഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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16-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―എലഞനദപ്രമറതിനഅഗ്രേതികേള്ച്ചേറല്നക്രെഡതിറക്റ്റ്നലസഞദസറതികേളതിലലെയുഞ്ചാം
കേമതിറതികേളതികലെയ്ക്കുളള ന തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന വഞര്ഡക്റ്റ് ന അടതിസഞനതതില് ന നടതരലതനഞ്ചാം;
സഞ്ചാംവരണ ന സവീറതിനക്റ്റ് ന അര്ഹതയുളള ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന നതികകപതതിലന്റെ ന പരതിധതി
ഇരപതയ്യഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപയഞയതി ന ഉയര്ത്തുനതതിനുഞ്ചാം; നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന പരതിധതി, നആസ്തതികേള്,
ബഞധശ്യതകേള് നഎനതിവയുലട ന വതിഭജനഞ്ചാം ന ഒര നവര്ഷതതിനുളളതില് നപൂര്തതിയഞകണലമനഞ്ചാം;
കേമതിറതികേളതില്നകകേഞ-ഓപ്റക്റ്റ്നലചെകയ്യണനവശ്യക്തതികേളുലടനകയഞഗശ്യതനപുനര്നതിശ്ചയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം;
ആളുകേലള ന കകേഞ-ഓപ്റക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതില് ന കേമതിറതി ന പരഞജയലപ്പടഞല് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ് നസര്കഞരതിലനകയഞ ന രജതിസ്ട്രേഞലറകയഞ നഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനുഞ്ചാം നഡയറക്ടര്
കബഞര്ഡതിലലെ നഒരഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാം നതടര്ച്ചേയഞയതി ന രണതില് നകൂടുതല്നപ്രഞവശേശ്യഞ്ചാം നകേമതിറതിയതികലെയക്റ്റ്
തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പടഞന് ന കയഞഗശ്യതയതില നഎനമുളനവശ്യവസകേള് ന ഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതി
പ്രധഞനനആകതിലലെ ന28-ാംനവകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനവരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്
ഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

17-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേമതിറതി ന നതിയമതിച്ചേ ന ഒര ന പ്രതതിനതിധതിലയ ന മഞറനതതിനക്റ്റ് ന കേമതിറതിലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്നപ്രധഞനനആകതിലലെന28എബതിനവകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

18-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനയൂണതിയനതിലലെയുഞ്ചാം നസര്കതിള് നസഹകേരണ
യൂണതിയനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന നടതഞന് നസഞ്ചാംസഞന നസഹകേരണനതതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ്
കേമവീഷലന നഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന നആകതിലലെ ന28ബതിന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

19-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഡയറക്ടര്നകബഞര്ഡഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാംനഅവരലടനഅടുതനബന്ധുകളുലടയുഞ്ചാം,
ജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാംനഅവരലടനഅടുതനബന്ധുകളുലടയുഞ്ചാംനബഞധശ്യതകേളുലടനവതിശേദമഞയനപടതികേ
വഞര്ഷതികേ നലപഞതകയഞഗതതില്നഅറതിയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട നവഞര്ഷതികേ നലപഞതകയഞഗതതില്
പലങടുക്കുനതതിനക്റ്റ് നസഹകേരണനഓഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടലറനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനുഞ്ചാംനപ്രധഞന
ആകതിലലെ ന29-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ് ന ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് ന ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

20-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അലപ്പകക്റ്റ് ന ലസന്ടല് ന ലസഞദസറതികേളുലട നകേമതിറതിയതികലെയക്റ്റ് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം
ലചെയ്യലപ്പടുനനആളതിലന നഭഞരവഞഹതികേളുലട ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില് നകവഞടക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതില് നനതിനക്റ്റ്
തടയുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന31-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി ന വരത്തുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

21-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിലയ ന സര്കഞരതില് ന നതിനഞ്ചാം
അതതിനക്റ്റ് നസഹഞയഞ്ചാംനഇലലങതിലഞ്ചാം നഅതതിലെഞ്ചാംഘതികഞനുഞ്ചാം, നഅതതിലെഞ്ചാംഘതികലപ്പടനകേമതിറതിയതിലലെ
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില് ന മത്സരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന ലചെയ്യലപ്പടുനതതിനുഞ്ചാം
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അഡതിമതിനതികസ്ട്രേററഞയതിനനനതിയമതികലപ്പടുനതതിനുഞ്ചാംനഒരനകടമതികലെകക്റ്റ്നനഅകയഞഗശ്യനഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം
രജതിസ്ട്രേഞലറ ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന നആകതിലലെ ന32-ാം ന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

22-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേമതിറതിലയ ന സലസ്പെന്ഡക്റ്റ് ന ലചെയ്യഞനുഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന കേഞരശ്യങ്ങള്
ദകേകേഞരശ്യഞ്ചാം ന ലചെയ്യഞന് ന പുതതിയ ന അഡതിനതികസ്ട്രേറലറ ന നതിയമതികഞനുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞലറ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന ന ആകതില് ന32എന എന ന ഒര ന പുതതിയ ന വകുപ്പക്റ്റ്
ഉള്ലകഞളതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

23-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംഘങ്ങളതില്നഅഞ്ചാംഗങ്ങലളനകചെര്കഞന്നകേമതിറതിലയനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പടനകേമതിറതിനഅതക്റ്റ്നസതിരവീകേരതിലച്ചേങതില്നഅലഞലതനഅതരഞ്ചാംനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ്
കവഞടതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്നഅവകേഞശേഞ്ചാംനഉണഞയതിരതികതിലനഎനക്റ്റ്നവശ്യവസനലചെയ്യുനതതിനുഞ്ചാംനപ്രധഞനനആകതിലലെ
33-ാംനവകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനവരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

24-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലപഞതനകസഞഫക്റ്റ്നലവയര്നനടപ്പതിലെഞക്കുനതതിനുഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘങ്ങളതില്നലപഞത
കസഞഫക്റ്റ്നലവയര് ന സഞപതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന പരതിപഞലെതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം,
അകക്കൗണക്റ്റ്സക്റ്റ് ന മുതലെഞയവ ന തയ്യഞറഞകഞന് ന ഡബതിള് ന എന്ടതി ന ബുകക്റ്റ് ന കേവീപ്പതിഞ്ചാംഗതിനക്റ്റ്
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള് ന പുറലപ്പടുവതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞലറ ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്
പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന34എന എന ന ഒര ന പുതതിയ ന വകുപ്പക്റ്റ് ന ഉള്ലകഞളതിക്കുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

25-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കൂടുതല് ന വകുപ്പുകേളതികലെയക്റ്റ് ന ഗഹഞന് ന വശ്യവസ നബഞധകേമഞക്കുനതതിനഞയതി
പ്രധഞനനആകതിലലെ ന36എനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

26-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലപ്രഞഫഷണല് ന എഡമ്പ്യൂകകഷന് ന ഫണക്റ്റ് ന സവീമതിനക്റ്റ് ന കേവീഴെതില്
നതിലെനതിര്തതികപഞരനനലപ്രഞഫഷണല്നവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനഫണതികലെയക്റ്റ്നഅറഞദഞയതതിലന്റെനഅഞക്റ്റ്
ശേതമഞനഞ്ചാംനവതിനതികയഞഗതികഞന്നസഞ്ചാംഘങ്ങലളനപ്രഞപ്തമഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നപ്രധഞനനആകതിലലെ ന56-ാം
വകുപ്പതില്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

27-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസ്ട്രേഞറതിലന്റെനഅഞ്ചാംഗവീകേഞരകതഞലട,നവഞയഞനതകേനവസൂലെഞക്കുനതതില്
ആര്ജതിക്കുന ന ബഞങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന ഇതര ന ആസ്തതികേള് ന ഫലെപ്രദമഞയതി ന വതിനതികയഞഗതിക്കുനതതിനക്റ്റ്
സഞ്ചാംഘലത ന അനുവദതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന56എന വകുപ്പതില് ന കഭദഗതതി
വരത്തുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

28-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―വശ്യവസ ന പഞലെതികഞതതിരതിക്കുനതതികന്മേല് ന പതിഴെ ന ഈടഞക്കുനതതിനക്റ്റ്
രജതിസ്ട്രേഞലറ ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന57-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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29-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസ്ട്രേഞര് ന നതിശ്ചയതിച്ചേതിട്ടുളള ന വശ്യക്തതിഗത ന പരമഞവധതി ന കേടലമടുകല്
പരതിധതിയതില് ന അധതികേമഞയതി ന വഞയ ന അനുവദതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ചെവീഫക്റ്റ് ന എകതികേമ്പ്യൂടവീവതിലനയുഞ്ചാം
ഡയറക്ടര് ന കബഞര്ഡതിലനയുഞ്ചാം ന ഉതരവഞദതിയഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന കമല് ന പറഞ്ഞെതതിലന്റെ
ലെഞ്ചാംഘനതതിനക്റ്റ് ന പതിഴെ ന ചുമതഞന് ന രജതിസ്ട്രേഞലറ ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനുമഞയതി ന പ്രധഞന
ആകതിലലെന59-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

30-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംഘതതില്നഈടക്റ്റ്നവയ്ക്കുനനസഞവരനസത്വത്തുകളുലടനമൂലെശ്യഞ്ചാംനകയഞഗശ്യരഞയ
മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞരന്/മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞര് ന മുകഖന ന നതിര്ണയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന മൂലെശ്യനതിര്ണയകഞലര
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതതിനുമുളള ന നടപടതിക്രെമഞ്ചാം ന നതിര്ണയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന തനതക്റ്റ് ന ഫണക്റ്റ്
ഉപകയഞഗതിച്ചേക്റ്റ് ന വസ്തുകള് നആര്ജതിക്കുകമ്പഞള് നസഞ്ചാംഘങ്ങള് നപഞലെതികകണന മഞനദണ്ഡങ്ങള്
നതിശ്ചയതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന പ്രധഞന ന ആകതില് ന59എന ന,ന 59ബതിന എനതി ന പുതതിയ ന വകുപ്പുകേള്
കൂടതികച്ചേര്ക്കുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

31-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞമ്പതതികേനകേണക്കുകേള്നനതിശ്ചതിതനകേഞലെയളവതിനുളളതില്നഓഡതിറകറഞ
ഓഡതിറര്മഞരലട ന ടവീകമഞ നസഞകശ്യലപ്പടുതഞന്നവശ്യവസനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന നആകതിലലെ
63-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

32-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഇന്ഫര്കമഷന് ന സതിസ്റ്റതതിലന്റെ ന ഓഡതിറക്റ്റ് ന വശ്യവസ ന ലചെയ്യഞനുഞ്ചാം
കസഞഫക്റ്റ്നലവയറുഞ്ചാംനഹഞര്ഡ്നലവയറുഞ്ചാംനവതിലെയതിരത്തുനതതിനുഞ്ചാംനഓഡതിറതില്നചൂണതികഞണതിച്ചേതിട്ടുളള
പതിഴെവകേള്നപരതിഹരതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നനടപടതിനസത്വവീകേരതിക്കുനതക്റ്റ്നവശ്യവസനലചെയ്യഞനുഞ്ചാംനറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്
ഡയറക്ടര്ക്കുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുഞ്ചാം ന നല്കുനതതിനുഞ്ചാം ന നതിയമവതിരദമഞയ ന പ്രവര്തതികേലള
സഞ്ചാംബനതിച്ചേനറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്നകപഞലെവീസതികനഞനവതിജതിലെന്സക്റ്റ്ന&നആന്റെതി-കേറപ്ഷന്നബമ്പ്യൂകറഞയ്കകഞ
നല്കുനതതിനുഞ്ചാം ന ഡയറക്ടര്ക്കുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുഞ്ചാം നഅധതികേഞരഞ്ചാം ന നല്കുനതതിനുമഞയതി ന പ്രധഞന
ആകതിലലെന64-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

33-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംഘഞ്ചാംനനല്കുനനഅകപകയതികന്മേല്നഅകനത്വഷണഞ്ചാംനനടത്തുനതതിനക്റ്റ്
രജതിസ്ട്രേഞലറ ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന65-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

34-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―പ്രവര്തനഞ്ചാം, നസഞമ്പതതികേഞവസ, നസര്കഞര് ന സഹഞയതതിലന്റെ
വതിനതികയഞഗഞ്ചാംനഎനതിവനസഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാംനഎലന്തങതിലഞ്ചാംനതടതിപ്പക്റ്റ്,നക്രെമകകടക്റ്റ്,നവശ്യഞജകരഖനചെമകല്
എനതിവന നകേലണത്തുകമ്പഞഴുഞ്ചാം, നലപഞതതഞലരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാംനഒരനപ്രകതശ്യകേനഅകനത്വഷണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം
രൂപവീകേരതിച്ചേക്റ്റ് ന അകനത്വഷണതതിനക്റ്റ് ന ഉതരവഞകുനതതിനുഞ്ചാം ന അതത ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ
കപഞലെവീസതികനഞ ന വതിജതിലെന്സതികനഞ ന ഒര ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന അയക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന സര്കഞരതിനക്റ്റ്
അധതികേഞരഞ്ചാം ന നല്കുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതില് ന65എന എന ന ഒര ന പുതതിയ ന വകുപ്പക്റ്റ്
കൂടതികച്ചേര്ക്കുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.ന
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35-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അലപ്പകക്റ്റ്, നലസന്ടല്, നലഫഡറല് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
പരതികശേഞധനയഞയതി ന ഉകദശ്യഞഗസരലട ന പ്രകതശ്യകേ ന സഞ്ചാംഘലത ന നതികയഞഗതിക്കുനതതിനക്റ്റ്
രജതിസ്ട്രേഞലറ നഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന നആകതിലന്റെ ന66- ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.ന

36-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ശേരതിയഞയനരവീതതിയതില്നപ്രവര്തതികഞതനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങലള
പുനരജവീവതിപ്പതിക്കുനതതിനക്റ്റ്/പുനധഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുനതതിനക്റ്റ് നഒരനപദതതി നതയ്യഞറഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം
അതരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന കസവനഞ്ചാം ന ലമച്ചേലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന നല്കുനതതിനുഞ്ചാം
സര്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതി നപ്രധഞനനആകതിലന്റെ ന66എന വകുപ്പക്റ്റ് നകഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

37-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―65എ, ന 68എന എനവീ ന വകുപ്പുകേള് നപ്രകേഞരമുള ന റതികപ്പഞര്ടതിലന്റെയുഞ്ചാം
കൂടഞലതനസര്കഞരതിലന്റെനനതിര്കദ്ദേശേതതിലന്റെയുഞ്ചാംനഅടതിസഞനതതില്നഉകദശ്യഞഗസലരനസലസ്പെന്റെക്റ്റ്
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞലറനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതിനപ്രധഞനനആകതിലന്റെന66ബതിനവകുപ്പക്റ്റ്
കഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.ന

38-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―വഞയനഇടപഞടുകേള്നസഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്നഅവരലടനദത്രമഞസനപത്രതികേകേള്
സമര്പ്പതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങലളനബഞധശ്യസലപ്പടുത്തുനതതിനുഞ്ചാംനതതിരതലകേള്
ഇലലനക്റ്റ്നഉറപ്പുവരത്തുനതതിനുഞ്ചാംനപ്രധഞനനആകതിലന്റെന66സതിനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

39-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―കപഞലെവീസതിലന്റെകയഞനവതിജതിലെന്സതിലന്റെകയഞനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേലഞ്ചാംനഅകനത്വഷണഞ്ചാം
നടത്തുനതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞലറനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനഞയതിനപ്രധഞനനആകതിലന്റെന68-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്
കഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

40-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംഘതതില് ന ശ്രദയതില്ലപ്പട ന പണഞപഹരണഞ്ചാം, നക്രെമകകടുകേള്,
അഴെതിമതതിനഎനതിവനസഞ്ചാംബനതിച്ചേനകകേസുകേള്നഅകനത്വഷണതതിനുഞ്ചാംനതടര്നടപടതികേള്ക്കുമഞയതി
കപഞലെവീസതികനഞ ന വതിജതിലെന്സക്റ്റ് ന& നആന്റെതി-കേറപ്ഷന് നബമ്പ്യൂകറഞയ്കകഞ നഅയച്ചുലകേഞടുകഞന്
സര്കഞരതികനഞ നരജതിസ്ട്രേഞര്കകഞനഅധതികേഞരഞ്ചാം നനല്കുനതതിനഞയതി നപ്രധഞനനആകതിലലെ ന68എ
എനനപുതതിയനവകുപ്പക്റ്റ്നകൂടതികച്ചേര്ക്കുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

41-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കഹഞള്ഡതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം ന അതതിലന്റെ ന അനുബന
സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം ന തമതിലഞ്ചാം ന ന പങഞളതിത ന സഞപനങ്ങളതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന തമതിലമുള
കകേസുകേള് ന തവീര്പ്പഞക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതി/രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന അധതികേഞരഞ്ചാം
നല്കുനതതിനഞയതി ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന69-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

42-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―എലഞ ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങലളയുഞ്ചാം ന കകേരള ന സഹകേരണ
ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞന്നസവീമതിനക്റ്റ് നകേവീഴെതില് നലകേഞണവരനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന നആകതിലലെ ന69എന വകുപ്പക്റ്റ്
കഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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43-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ആര്ബതികടറര് ന അവഞര്ഡക്റ്റ് ന പഞസഞക്കുനതതിനക്റ്റ് ന സമയ ന പരതിധതി
നതിശ്ചയതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന70-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

44-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―പ്രതിദസഡതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് നഓഫവീസറുലട ന കയഞഗശ്യതയതില് ന മഞറഞ്ചാം നവരത്തുവഞന്
പ്രധഞനനആകതിലലെ ന70എനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

45-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിശ്ചതിത ന സമയതതിനുളളതില് ന അവസഞനതിപ്പതികല് ന പ്രക്രെതിയ
പഞലെതികഞനഞകേഞതതനസഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്നലെതികേത്വതികഡറര്നഅഭതിമുഖവീകേരതിക്കുനനനടപടതിക്രെമപരമഞയ
തടസങ്ങള്നസര്കഞരതിനക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതിനഞയതി നപ്രധഞനനആകതിലലെ ന73-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്
കഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

46-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്കഞരതിനക്റ്റ് ന പരതിഹഞര ന നടപടതികേള് ന ന നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുനതതിനക്റ്റ്
രജതിസ്ട്രേഞകറഞടക്റ്റ് ന ആവശേശ്യലപ്പടുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന74സതിന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

47-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞലന്റെ ന ഉതരവക്റ്റ് ന സതിവതില് ന കകേഞടതതിയതിലലെ ന ഓര്ഡര്
അഥവഞനഡതിക്രെതിനഎനകപഞലലെനനനടപ്പതിലെഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞലറനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്
പ്രധഞനനആകതിലലെ ന76-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

48-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന ഓഫവീസര്മഞലര ന നതിയമതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന കപഞലെവീസക്റ്റ്
ലവരതിഫതികകഷന് നനതിര്ബനമഞക്കുനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന നആകതിലലെ ന80-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

49-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞനലത ന സഹകേരണ ന യൂണതിയലന ന ലപന്ഷന് ന സവീമതിനു
കവണതി ന ഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന നആകതിലലെ ന80എന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

50-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―എലഞ ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന കബഞര്ഡകേളതിലലെയുഞ്ചാം ന മറക്റ്റ്
സഞപനങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം ന ജൂനതിയര് ന കര്കതിനുഞ്ചാം ന അതതിനു ന മുകേളതിലമുള ന തസ്തതികേകേളതികലെയ്ക്കുള
കനരതിട്ടുള ന നതിയമനങ്ങള് ന സഹകേരണ ന സര്വവീസക്റ്റ് ന എകഞമതികനഷന് ന കബഞര്ഡക്റ്റ് ന എഴുതക്റ്റ്
പരവീക ന മുകഖന ന നടകതണതക്റ്റ് ന ഉറപ്പഞക്കുനതതിനക്റ്റ് ന ഒര ന ഖണ്ഡഞ്ചാം ന പ്രധഞന ന ആകതില്
ഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന80ബതിന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

51-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്കതിള് നസഹകേരണ നയൂണതിയനതികലെയക്റ്റ് നഅസതിസ്റ്റന്റെക്റ്റ് നസഹകേരണ
ആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടലറ ന ഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന നആകതിലലെ ന88-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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52-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയനതിലലെ ന കേഞരശ്യങ്ങള് ന ദകേകേഞരശ്യഞ്ചാം
ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ് നഅഡതിനതികസ്ട്രേറലറകയഞനഅലലങതില്നഅഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് നകേമതിറതിലയകയഞനകൂടതി
നതിയമതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞലറനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ്നപ്രധഞനനആകതിലലെന88ബതിനവകുപ്പക്റ്റ്
കഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

53-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞന നസഹകേരണനയൂണതിയനതിലലെ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയുലട
ഘടനനപുനക്രെമവീകേരതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നപ്രധഞനനആകതിലലെ ന89-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

54-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന യൂണതിയനതിലലെ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതി
രൂപവീകേരതിക്കുനതതില് ന വവീഴ്ച ന ഉണഞയഞല് ന അഡവീഷണല് ന രജതിസ്ട്രേഞറതില് ന കുറയഞത
കയഞഗശ്യതയുളള ന ഒര ന ഓഫവീസലറകയഞ, നഅഡതിനതികസ്ട്രേറലറകയഞ ന അഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ്
കേമതിറതിലയകയഞ ന നതിയമതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന സര്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന
ആകതിലലെന89ബതിനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

55-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ ന സഞപനങ്ങള് ന സഞപതിക്കുനതതിനക്റ്റ് ന സഞ്ചാംസഞന
സഹകേരണ ന യൂണതിയലന നഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന നആകതിലലെ ന91-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ്
കഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

56-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ചെതിലെ ന കുറങ്ങള്കക്റ്റ് ന പതിഴെതകേ ന ഉയര്ത്തുനതതിനക്റ്റ് ന പ്രധഞന നആകതിലലെ
94-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

57-ന നാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―പടതികേയതില്നമൂനക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘങ്ങലളനകൂടതി നഉള്ലപ്പടുത്തുനതതിനക്റ്റ് നപ്രധഞന
ആകതിലലെനപടതികേനIനകഭദഗതതിനലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

//ശേരതിതര്ജമ//

നനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനന
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1969-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘനആകതില്ന(1969-ലലെന21-ാംനആകക്റ്റ്)
നതിനളനപ്രസക്തനഭഞഗങ്ങള്ന

** ** ** **

2.നനതിര്വചെനങ്ങള്. ന―ഈനനതിയമതതില്നസന്ദര്ഭഞ്ചാംനമറവതിധതതില്നആവശേശ്യലപ്പടഞതനപകഞ്ചാം,―

** ** ** **

(എബതി) ന“സഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട നകേണക്കുകേളുലട നആഡതിറതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്" നഎനഞല്
ധനകേഞരശ്യ ന ഇടപഞടുകേളുലടയുഞ്ചാം ന അവധതി ന കേഴെതിഞ്ഞെ ന കേടങ്ങള് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉലണങതില്
അതതിലന്റെയുഞ്ചാംനബതിസതിനസതിനഞയതിനസൂകതിക്കുനനകേണക്കുനബുക്കുകേളുലടയുഞ്ചാംനപ്രമഞണങ്ങളുലടയുഞ്ചാം,
മറക്റ്റ് ന കരഖകേളുലടയുഞ്ചാം ന സൂക്ഷ്മമഞയ ന പരതികശേഞധനയുഞ്ചാം ന ആഡതിറക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് ന തയ്യഞറഞകലഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുനതഞ്ചാം നഅതതില് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെയുഞ്ചാം നസബ്സതിഡതിയറതി നസഞപനങ്ങളുലടയുഞ്ചാം
ഇടപഞടുകേളുലട ന കേണക്കുകേളതിലലെ ന കൃതശ്യതയുഞ്ചാം ന സഹകേരണ ന തതത്വങ്ങള്കനുസൃതമഞയതി
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടനസഞമ്പതതികേനകകമഞ്ചാംനകപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുനതതില്നഅതതിലന്റെനപ്രവര്തനങ്ങള്
എത്രമഞത്രഞ്ചാം ന പ്രകയഞജനപ്രദമഞയതി ന എനതഞ്ചാം ന തതിടലപ്പടുത്തുവഞനുളള ന അകനത്വഷണവഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുനതമഞകുന;

** ** ** **

(എസതി) "ആനന്ദക്റ്റ്നമഞതൃകേഞനകവീരനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം"നഎനഞല്നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
പ്രവര്തനനപരതിധതിക്കുളളതില്നപഞലഞ്ചാംനപഞലലനങ്ങളുഞ്ചാംനസഞ്ചാംഭരതിക്കുകേ, നവതിപണനഞ്ചാംനനടത്തുകേ,
വതിപണതിയതില്നമതിച്ചേഞ്ചാംനവരനനപഞല്നകമഖലെഞനസഹകേരണനകവീകരഞല്പ്പഞദനനയൂണതിയനതില്
നല്കുകേ, നകവീരകേര്ഷകേര്കക്റ്റ് ന സഞമഗ്രേതികേള് ന പ്രദഞനഞ്ചാം ന ലചെയ്യുകേ ന എനവീ ന പ്രധഞന
ഉകദ്ദേശേശ്യങ്ങകളഞടുകൂടതി ന1980 നജനുവരതി ന1-കനഞ നഅതതിനു ന കശേഷകമഞ ന രജതിസ്റ്റര് ന ലചെയതിട്ടുളളതഞ്ചാം
ആനന്ദക്റ്റ്നമഞതൃകേയതിലളളനമഞതൃകേഞനദബലെഞനപ്രകേഞരഞ്ചാംനപ്രവര്തതിച്ചുവരനതഞ്ചാംനമറവതിധതതില്
കവീകരഞല്പ്പഞദകേ ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന എനറതിയലപ്പടുനതമഞയ ന പ്രഞഥമതികേ ന കവീര
സഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ഡതിഎ) “ചെവീഫക്റ്റ്നഎകതികേമ്പ്യൂടവീവക്റ്റ്”നഎനഞല്നആകകഞനചെടങ്ങകളഞനഉപനതിയമങ്ങകളഞ
പ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഒര ന ചെവീഫക്റ്റ് നഎകതികേമ്പ്യൂടവീവതിലന്റെ ന ചുമതലെകേള് ന നതിര്വഹതിക്കുന, നഒര നസഹകേരണ
സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന ഏലതഞര ന ഉകദശ്യഞഗകപ്പരതിലഞ്ചാം ന ഉളള ന ഏലതഞര ന ജവീവനകഞരനുഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുനതഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന സര്കഞരതിലന്റെ ന ഒര ന ഉകദശ്യഞഗസകനഞ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം
സഞപനതതികലെകയഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതികലെകയഞനജവീവനകഞരകനഞനഉള്ലപ്പടുനതനമഞകുന:

** ** ** **
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(ഐബതി) ന“ലഫഡറല്നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്നഒനതില്നകൂടുതല്നജതിലകേള്
അതതിലന്റെ നപ്രവര്തന ന കമഖലെയഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം ന മറക്റ്റ് ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം നസര്കഞരഞ്ചാം
വശ്യക്തതികേളുഞ്ചാം ന മറ നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം നഅതതിലന്റെ നഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം നആയന ഒര
സഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ഒഎഎ) "പ്രഞഥമതികേ ന കേഞര്ഷതികേ നവഞയഞ നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല് നകേഞര്ഷതികേ നവഞയഞ
പ്രവര്തനങ്ങള്നഏലറടുക്കുകേയുഞ്ചാംനകേഞര്ഷതികേനആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതിനവഞയകേളുഞ്ചാംനമുന്കൂറുകേളുഞ്ചാം
നല്കുകേയുഞ്ചാം, നഅതരഞ്ചാം ന വഞയകേള്ക്കുഞ്ചാം ന മുന്കൂറുകേള്ക്കുമുളള ന പലെതിശേ ന നതിരകക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര്
നതിശ്ചയതിക്കുന ന നതിരകതിലെഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം, നമുഖശ്യലെകശ്യമഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം ന അവയുലട
പ്രവര്തനകമഖലെ ന ഒര നഗ്രേഞമകമഞ ന പഞഞയകതഞ നഅലലങതില് ന ഒര ന മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതികയഞ
ആയതി ന പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുളളതമഞയ ന ഒര ന സര്വവീസക്റ്റ് ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘവഞ്ചാം, നഒര
സര്വവീസക്റ്റ് ന സഹകേരണ നബഞങ്കുഞ്ചാം, നഒര ന കേഞര്നഷതികേ നസര്വവീസക്റ്റ് ന സഹകേരണ നബഞങ്കുഞ്ചാം, നഒര
ഗ്രേഞമവീണനബഞങ്കുഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന:ന

എനഞല്നപ്രവര്തനകമഖലെനസഞ്ചാംബനതിച്ചേനനതിയന്ത്രണഞ്ചാംന1999-ലലെനകകേരളനസഹകേരണ
സഞ്ചാംഘഞ്ചാംന(കഭദഗതതി)നആകതിലന്റെന(2000-ലലെന1)നപ്രഞരഞ്ചാംഭതതില്നനതിലെവതിലളളനസഞ്ചാംഘങ്ങള്കകഞ
ബഞങ്കുകേള്കകഞനബഞധകേമഞകുനതല:

എനതിരനഞലഞ്ചാം ന കമല്പറഞ്ഞെ ന മുഖശ്യലെകശ്യഞ്ചാം ന നതിറകവറലപ്പടുനതിലലങതില്,
ആ ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ്, നആകതിലഞ്ചാം ന ചെടങ്ങളതിലഞ്ചാം ന ഉപനതിയമങ്ങളതിലഞ്ചാം ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട
പ്രകേഞരമുളളനഒരനപ്രഞഥമതികേനകേഞര്ഷതികേനവഞയഞനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ,നനതിലെവതിലളളനജവീവനകഞരലട
സഞ്ചാംഖശ്യഞബലെഞ്ചാംനഒഴെതിലകേയുളള,നഎലഞനസവതികശേഷതകേളുഞ്ചാംനനഷലപ്പടുനതഞണക്റ്റ്.

(ഒബതി) ന“പ്രഞഥമതികേനലക്രെഡതിറക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്നഅതതിലന്റെനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ്നകേടഞ്ചാം
ലകേഞടുക്കുനതതിനുനകവണതിനഫണണഞക്കുനതക്റ്റ് നപ്രധഞനനലെകശ്യമഞകതിയതിട്ടുളള, നഒരനഅലപ്പകക്റ്റ്
സഞ്ചാംഘകമഞനകകേനസഞ്ചാംഘകമഞനഅലഞത,നഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ഒഡതി) ന“പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്, നഒര ന റവനമ്പ്യൂ ന ജതിലയതില്
മുഴുവനഞകയഞ ന അലലങതില് ന അങ്ങലനയുളള ന റവനമ്പ്യൂ ന ജതിലയതിലലെ ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട
ഏലതങതിലഞ്ചാം നപ്രകദശേകതഞ നഅധതികേഞരതിത ന ഉളളതഞ്ചാം, നവശ്യക്തതി നഅലലങതില് നവശ്യക്തതികേളുഞ്ചാം ന മറ
സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം, നഅതതിലന്റെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം ന ആയ ന ഒര ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന;
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(ഒഇ)ന"ദപ്രമറതിനടൂറതിസഞ്ചാംനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം" നഎനഞല്നഅതതിലന്റെനപ്രവര്തന
കമഖലെനഒരനതഞലൂകതില്നപരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുളതഞ്ചാംനവതികനഞദസഞഞരനപ്രവര്തനങ്ങലള
കപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാംനസഹഞയതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ്യുകേനഎനതക്റ്റ്നപ്രധഞന
ലെകശ്യകതഞടുനകൂടതിയതമഞയനഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഎനക്റ്റ്നഅര്ത്ഥമഞകുന:

** ** ** **

(പതി) ന“രജതിസ്ട്രേഞര്" നഎനഞല് ന3-ാംനവകുപ്പക്റ്റ് ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാംനനതിയമതികലപ്പടുന
സഹകേരണസഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന എനര്ത്ഥമഞകുനതഞ്ചാം, നഅതതില് ന ഈ ന ആകക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം
രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുളളനഎലഞനഅധതികേഞരങ്ങളുകമഞനഅഥവഞനഏലതങതിലഞ്ചാംനഅധതികേഞരകമഞനനല്കേലപ്പട
ഏലതഞരനവശ്യക്തതിയുഞ്ചാംനഉള്ലപ്പടുനതമഞകുന;

** ** ** **

(കേമ്പ്യൂബതി) “പടതികേവര്ഗ്ഗഞ്ചാം" നഎനഞല് ന1950-ലലെ ന ഭരണഘടന ന(പടതികേവര്ഗ്ഗഞ്ചാം)
ഉതരവതില്, നകകേരള ന സഞ്ചാംസഞനലത ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതിച്ചേതിട്ടുളള ന പടതികേവര്ഗ്ഗഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന.

** ** ** **

(ആര് നഎ) ന“സഞ്ചാംസഞന നസഹകേരണ നകേഞര്ഷതികേ-ഗ്രേഞമവീണ നവതികേസന നബഞങക്റ്റ് "

എനഞല്നപ്രഞഥമതികേനസഹകേരണനകേഞര്ഷതികേ-ഗ്രേഞമവീണനവതികേസനനബഞങ്കുകേള്നമഞത്രഞ്ചാംനഅതതിലന്റെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിട്ടുളളതഞ്ചാം, ന 1984-ലലെ ന കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന കേഞര്ഷതികേ-ഗ്രേഞമവീണ
വതികേസന ന ബഞങ്കുകേള് ന ആകതില് ന(1984-ലലെ ന20) നഅടങ്ങതിയതിട്ടുളള ന വശ്യവസകേള്കക്റ്റ്
അനുസൃതമഞയതിനപ്രവര്തതിച്ചുവരനതമഞയനഒരനഅപ്പകക്റ്റ്നസഞ്ചാംഘലമനക്റ്റ്നഅര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(യു) ന“വര്ഷഞ്ചാം" നഎനഞല് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വര്ഷഞ്ചാം ന ഏപ്രതില് ന ഒനഞഞ്ചാം ന തവീയതതികക്റ്റ്
ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേക്റ്റ് നഅടുത നവര്ഷഞ്ചാം ന മഞര്ച്ചേക്റ്റ് ന31-ാം ന തവീയതതി നഅവസഞനതിക്കുന നകേഞലെഞ്ചാം നഎകനഞ
അഥവഞ ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന മുനനുമതതികയഞടുകൂടതി ന കേണക്കുകേള് ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന തവീയതതികക്റ്റ്
ആകതിയതിട്ടുളളനരജതിസ്റ്റര്നലചെയനഏലതങതിലഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതികന്റെകയഞനരജതിസ്റ്റര്നലചെയനഏലതങതിലഞ്ചാം
തരതതില്ലപ്പട ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടകയഞ ന സഞ്ചാംഗതതിയതില്, നഅങ്ങലനയുളള ന തവീയതതികക്റ്റ്
അവസഞനതിക്കുനനവര്ഷഞ്ചാംനഎകനഞനഅര്ത്ഥമഞകുന.

3. നരജതിസ്ട്രേഞര്.―(1) നഗവണ്ലമന്റെതിനക്റ്റ്, നസഞ്ചാംസഞനലത നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
രജതിസ്ട്രേഞറഞയതിനഒരനവശ്യക്തതിലയനനതിയമതികഞവനതഞണക്റ്റ്.
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(2) നഗവണ്ലമന്റെതിനക്റ്റ്നഈനആക്റ്റുനപ്രകേഞരഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുളളനഎലഞനഅധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം
അഥവഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന അധതികേഞരഞ്ചാം ന സഞമഞനശ്യകമഞ ന പ്രകതശ്യകേകമഞ ന ആയ ന ഉതരവമൂലെഞ്ചാം
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാംനനല്കേഞവനതഞണക്റ്റ്.ന

** ** ** **

7.നരജതിസ്റ്റര്നലചെയ്യല്.―ന(1)(എ) അകപക ന ഈ ന ആകതിലലെ ന വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം
ചെടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനഅനുസൃതമഞലണനഞ്ചാം;

(ബതി)നനതിര്ദ്ദേതിഷനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഉകദ്ദേശേങ്ങള്ന4-ാംനവകുപ്പനുസരതിച്ചുളളവയഞലണനഞ്ചാം;

(സതി) നനതിര്ദ്ദേതിഷ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന പ്രവര്തന ന പ്രകദശേവഞ്ചാം ന അകത ന രൂപതതിലളള
മലറഞരനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനപ്രവര്തനനപ്രകദശേവഞ്ചാംനതമതില്നഅതതിവശ്യഞപതിപ്പതിക്കുകേയതിലലനഞ്ചാം;

(ഡതി) നനതിര്ദ്ദേതിഷ ന ഉപനതിയമങ്ങള്നഈനആകതിലലെ നവശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം നചെടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
വതിരദമഞയതിട്ടുളളവയലലനഞ്ചാം;

(ഇ) നനതിര്ദ്ദേതിഷ ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന ശേരതിയഞയ ന ബതിസതിനസതിനു ന കവണ ന കേഞരശ്യങ്ങള്
അനുസരതിച്ചുലകേഞകളണതഞലണനഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന കബഞദശ്യമഞയഞല് ന അകദ്ദേഹതതിനക്റ്റ്
അകപകനസത്വവീകേരതിച്ചേനതവീയതതിനമുതല്നലതഞണ്ണൂറക്റ്റ്നദതിവസതതിനകേഞ്ചാംനആനസഞ്ചാംഘവഞ്ചാംനഅതതിലന്റെ
ഉപനതിയമങ്ങളുഞ്ചാംനരജതിസ്റ്റര്നലചെയ്യഞവനതഞണക്റ്റ്.

(2) നഒര നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന രജതിസ്റ്റര് ന ലചെയ്യുവഞന് ന രജതിസ്ട്രേഞര് നവതിസമതതിക്കുനനപകഞ്ചാം,
അകദ്ദേഹഞ്ചാംനനതികഷധനഉതരവക്റ്റ്നഅതതിനുളളനകേഞരണങ്ങകളഞടുനകൂടതിനആനഉതരവതിലന്റെനതവീയതതി
മുതല്നഏഴെക്റ്റ്നദതിവസതതിനകേഞ്ചാംനനതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനഅകപകകേലരനഅറതിയതിച്ചേതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

(3)നഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനരജതിസ്റ്റര്നലചെയ്യുനതതിനുളളനഅകപകനഅതനലെഭതിക്കുനനതവീയതതി
മുതല്നലതഞണ്ണൂറക്റ്റ്നദതിവസതതിനകേഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞര്നതവീര്പ്പഞകകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

8എ. ന നഅലപ്പകക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘകതഞടക്റ്റ് നഅഫതിലെതികയറക്റ്റ് ന ലചെയ്യല്.―(1) ന നഓകരഞ നപ്രഞഥമതികേ
സഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതികനഞ, നകകേനനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതികനഞ, നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവന
രവീതതിയതിലഞ്ചാം, നഅങ്ങലനയുളള നസമയതതിനുളളതിലഞ്ചാം നബനലപ്പട നഅലപ്പകക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘവമഞകയഞ,
കകേന ന സഞ്ചാംഘവമഞകയഞ, നഅതത ന സഞ്ചാംഗതതി ന കപഞലലെ, നഅഫതിലെതികയറക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ്
അകപകതികഞവനതഞണക്റ്റ്.

(2) നഅലപ്പകക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘകമഞ, നകകേനനസഞ്ചാംഘകമഞനഅഫതിലെതികയറക്റ്റ് നലചെയ്യുവഞനുളളനഅകപക
സത്വവീകേരതിച്ചേ ന ദതിവസഞ്ചാം ന മുതല് നഅറുപത ന ദതിവസതതിനുളളതില്, നഅതരഞ്ചാം ന അഫതിലെതികയഷന്
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അനുവദതികണകമഞ ന കവണകയഞ നഎനക്റ്റ് നതവീരമഞനതികഞതപകഞ്ചാം, നഅപ്രകേഞരമുളള നഅറുപത
ദതിവസ നകേഞലെഞവധതി ന കേഴെതിയുന നതവീയതതി ന മുതല് നഅകപക നസഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ് നഅങ്ങലനയുളള
അഫതിലെതികയഷന്നനല്കേലപ്പടതഞയതിനകേരതലപ്പകടണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

13എ.ഉപനതിയമങ്ങളതിലലെ നവതിഷയഞ്ചാം.―ഓകരഞ നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘവഞ്ചാം നഈനആകതിലലെയുഞ്ചാം
ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന വശ്യവസകേള്കക്റ്റ് ന അനുസൃതമഞയതി ന അതതിലന്റെ ന ഉപനതിയമങ്ങള്
ഉണഞകകണതഞ്ചാം ന ഒര ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഉപനതിയമങ്ങളതിലലെ ന യഞലതഞര
വശ്യവസയുഞ്ചാം ന ഈ ന ആകതിലലെയുഞ്ചാം ന ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന വശ്യവസകേള്കക്റ്റ് ന വതിരദമഞകേഞന്
പഞടതിലഞതതമഞകുന.

14. സഞ്ചാംഘങ്ങള്നകൂടതികച്ചേര്ക്കുകേയുഞ്ചാംനവതിഭജതിക്കുകേയുഞ്ചാംനഅവയുലടനആസ്തതിനബഞദശ്യതകേള്
ദകേമഞറഞ്ചാം നലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം നലചെയ്യല്.―(1) നസഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ്, നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനലപഞതകയഞഗതതില്
ഹഞജരഞയതിനകവഞട്ടുനലചെയ്യുനനഅഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നമൂനതില്നരണനഭഞഗതതിലന്റെനഭൂരതിപകകതഞടുനകൂടതി
പഞസഞകതിയനപ്രകമയഞ്ചാംനമൂലെവഞ്ചാം,―

(എ)നഅതതിലന്റെനആസ്തതിനബഞദശ്യതകേള്നപൂര്ണമഞകയഞ,നഭഞഗതികേമഞകയഞനമകറലതങതിലഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതികലെയക്റ്റ്നദകേമഞറഞ്ചാംനലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം;

(ബതി) നഅതതിലനതലന ന രകണഞ, നഅധതികേകമഞ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളഞയതി ന വതിഭജതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(7) ഈ ന വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന പഞസഞക്കുന ന പ്രകമയതതില് ന വല ന ആസ്തതി
ബഞദശ്യതകേളുലടയുഞ്ചാം ന ദകേമഞറഞ്ചാം ന ഉള്ലപ്പടുനലണങതില്, നതല്കഞലെഞ്ചാം ന നതിലെവതിലളള ന വല
നതിയമതതിലഞ്ചാംനഎന്തുതലനനഉണഞയതിരനഞല്നകൂടതിനആനപ്രകമയഞ്ചാംനദകേമഞറതിനകേതിട്ടുനനആളതില്
ആസ്തതിനബഞദശ്യതകേള്നകൂടുതലെഞയതിനയഞലതഞരറപ്പുഞ്ചാംനകൂടഞലതനതലനനനതികതിപ്തമഞക്കുനതതിനക്റ്റ്
മതതിയഞയനദകേമഞറഞമഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

14എഎ. നഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന സഞമ്പതതികേ ന കകമതതിനഞയതി ന സബ്സതിഡതിയറതി
സഞപനങ്ങലള ന കപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതികല്.―(1) നഒര ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ്, നജനറല്
കബഞഡതി ന കയഞഗതതില് ന ഹഞജരഞയതി ന കവഞട്ടു ന ലചെയ്യുന നഅഞ്ചാംഗങ്ങള് ന ഭൂരതിപകകതഞടുകൂടതി
പഞസഞകതിയ ന ഒര ന പ്രകമയഞ്ചാം ന വഴെതി, നതല്സമയഞ്ചാം ന പ്രഞബലെശ്യതതിലെതിരതിക്കുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
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നതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാം ന രജതിസ്റ്റര് ന ലചെയ്യുന, നഒകനഞ ന അതതിലെധതികേകമഞ ന സബ്സതിഡതിയറതി
സഞപനങ്ങലള, നരജതിസ്ട്രേഞറുലട ന മുന്കൂടതിയുളനഅനുവഞദകതഞടുകൂടതി നഅതതിലന്റെ നപ്രഖശ്യഞപതിത
ലെകശ്യങ്ങള്നകപഞഷതിപ്പതിക്കുനതതിനഞയതിനകപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതികഞവനതഞണക്റ്റ്.ന

** ** ** **

(3) നഅതരതതിലളള നഏലതഞര നസബ്സതിഡതിയറതി നസഞപനതതിലന്റെയുഞ്ചാം നവഞര്ഷതികേ
റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം നആഡതിറക്റ്റ് ന ലചെയ ന കേണക്കുകേളുഞ്ചാം ന ഓകരഞ ന വര്ഷവഞ്ചാം ന കപ്രഞത്സഞഹനഞ്ചാം ന നല്കുന
സഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനജനറല്നകബഞഡതിനകയഞഗതതില്നവയ്കകണതഞണക്റ്റ്.

14ബതി. നസഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന പങഞളതിതഞ്ചാം.―(1) നഏലതങതിലഞ്ചാം ന രകണഞ
അതതിലെധതികേകമഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞറുലടനമുന്കൂടതിയുളളനഅനുമതതികയഞലട,
അങ്ങലനയുളള നഓകരഞ നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെയുഞ്ചാം ന ജനറല് ന കബഞഡതി ന കയഞഗതതില്
ഹഞജരഞയതിനകവഞട്ടുനലചെയ്യുനനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്നഭൂരതിപകകതഞടുകൂടതിനപഞസഞകതിയനഒരനപ്രകമയഞ്ചാം
വഴെതി നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഒകനഞ നഅതതിലെധതികേകമഞ നപ്രകതശ്യകേ നബതിസതിനസക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതിനുകവണതി
പങഞളതിതതതില്നഏര്ലപ്പടഞവനതഞണക്റ്റ്.ന നജനറല്നകബഞഡതിനകയഞഗതതിലന്റെനകരഖഞമൂലെമഞയ
കനഞടവീസക്റ്റ്നഅങ്ങലനയുളളനകയഞഗതതിലന്റെനപതതിനഞക്റ്റ്നപൂര്ണനദതിവസങ്ങള്കക്റ്റ്നമുകമ്പനഓകരഞ
അഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാംനനല്കകേണതഞണക്റ്റ്.ന

(2) നപങഞളതിതഞ്ചാം, നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലലെകയഞ/സഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെകയഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന തഞത്പരശ്യതതികനഞ ന ലപഞതതഞലരശ്യതതികനഞ ന ലപഞതവഞയ ന സഹകേരണ
പ്രസഞനതതിലന്റെ ന തഞലരശ്യതതികനഞ ന ആയതിരതികകണതഞ്ചാം ന അതക്റ്റ് ന1932-ലലെ ന ഇന്ഡശ്യന്
പങഞളതിതനആകക്റ്റ് ന(1932-ലലെ ന9-ാംനകകേനനആകക്റ്റ്) നപ്രകേഞരഞ്ചാം നഒര നപങഞളതിതനകഫമഞയതി
രജതിസ്റ്റര്നലചെയതക്റ്റ്നഎനക്റ്റ്നഅര്ത്ഥമഞകേഞതതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

16. നഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികഞവന നആളുകേള്.―(1)തഞലഴെപ്പറയുനവലരഞഴെതിലകേ, നയഞലതഞരഞലളയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലലെനഅഞ്ചാംഗമഞയതിനകചെര്ക്കുവഞന്നപഞടുളളതല,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

(എ)നന(i) പതതിലനട്ടുനവയസക്റ്റ്നപൂര്തതിയഞയനഒരനവശ്യക്തതി:

എനഞല് ന ഈ ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന സ്ക്കൂളതിലലെകയഞ, നകകേഞകളജതിലലെകയഞ
വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളുലട ന ഗുണഞനുഭവതതിനഞയതി ന മഞത്രഞ്ചാം ന രൂപവീകേരതിച്ചേതിട്ടുളള ന ഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
കേഞരശ്യതതില്നബഞധകേമഞകുനതല.

** ** ** **
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18. നഞമമഞത്രമഞയ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന അഥവഞ ന അകസഞസതികയറക്റ്റ് ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്
(നനസഹഞഞ്ചാംഗങ്ങള്ന ന).―(1) ന നഒര ന സഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ് ന ഏലതഞര ന വശ്യക്തതിലയയുഞ്ചാം ന നഞമമഞത്രമഞയ
അഞ്ചാംഗമഞകയഞ,നസഹഞഞ്ചാംഗമഞകയഞനകചെര്കഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

19. വതിഹതിതഞ്ചാംനലകേഞടുക്കുനതവലരനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്നഅവകേഞശേങ്ങള്നവതിനതികയഞഗതിക്കുവഞന്
പഞടതിലലനക്റ്റ്.―സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന യഞലതഞരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ന ചെടങ്ങകളഞ ന ഉപനതിയമങ്ങകളഞമൂലെഞ്ചാം,
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ് ന തഞന് ന സഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ്
ലകേഞടുകകണനതകേ ന ലകേഞടുക്കുകേകയഞ, നസഞ്ചാംഘതതില് നഅവകേഞശേബനഞ്ചാം നസമ്പഞദതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതവലരനഅഞ്ചാംഗതതിലന്റെനഅവകേഞശേങ്ങള്നവതിനതികയഞഗതിക്കുവഞന്നപഞടുളളതല.

19ബതി. നവതിവരഞ്ചാം ന ലെഭതിക്കുവഞന് ന ഒര ന അഞ്ചാംഗതതിനുളള ന അവകേഞശേഞ്ചാം.―എലഞ
സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം,―

(എ) ന 1969-ലലെ ന കകേരള നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘ നആകതിലന്റെ ന നഞളതവലരയുളള ന ഒര
പകേര്പ്പുഞ്ചാം;

(ബതി) ന 1969-ലലെ ന കകേരള നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘനചെടങ്ങളുലട നനഞളതവലരയുളള നഒര
പകേര്പ്പുഞ്ചാം;

(സതി)നആനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഉപനതിയമങ്ങളുലടനനഞളതവലരയുളളനഒരനപകേര്പ്പുഞ്ചാം;

(ഡതി)നഒരനഅഞ്ചാംഗതത്വനരജതിസ്റ്ററുഞ്ചാം;

(ഇ)നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഏറവഞ്ചാംനപുതതിയനആഡതിറക്റ്റ്നലചെയനബഞലെന്സക്റ്റ്നഷവീറഞ്ചാം;

(എഫക്റ്റ്)നഅയഞളുലടകയഞ/അവളുലടകയഞനഇടപഞടുകേലളനസഞ്ചാംബനതിച്ചേതിടകതഞളഞ്ചാംനഉളള
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേണക്കുകേളുഞ്ചാം,

അതതിലലെനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ്,നനശ്യഞയമഞയനഎലഞനസമയങ്ങളതിലഞ്ചാംനസക്കൗജനശ്യമഞയതി,നരജതിസ്റ്റര്
ലചെയനകമല്വതിലെഞസതതിലളളനസലെതക്റ്റ്,നപരതികശേഞധനയക്റ്റ്നപ്രഞപശ്യമഞയതിനസൂകതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

20. അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന കവഞടക്റ്റ്.―ഈ ന ആകതിലലെ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന വശ്യവസയതികലെഞ
മകറലതങതിലഞ്ചാം ന നതിയമതതികലെഞ നഎന്തുതലന നഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഘതതിലലെ നഓകരഞ
അഞ്ചാംഗതതിനുഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേഞരശ്യങ്ങളതില്നഒരനകവഞടക്റ്റ്നഉണഞയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്;

എനഞല്,

** ** ** **
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(ഡതി) നഒരനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേമതിറതിയതിലലെനഒരനഎകക്റ്റ്നഒഫതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗതതിനക്റ്റ്നഒര
കവഞടക്റ്റ് ന ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്; നഎനഞല് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നഔകദശ്യഞഗതികേ ന ഭഞരവഞഹതികേലള
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതതില്നകവഞടക്റ്റ്നലചെയ്യഞന്നഅവകേഞശേഞ്ചാംനഉണഞയതിരതിക്കുനതല;

** ** ** **

26. മുന്കേഞലെ ന അഞ്ചാംഗതതിലന്റെകയഞന ന, നന നമരതിച്ചുകപഞയ ന അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ ന എകസ്റ്ററതികന്റെകയഞ
ബഞദശ്യത.―(1)നന(2)-ാംനഉപവകുപ്പതിലലെനവശ്യവസകേള്ക്കുനവതികധയമഞയതിനസഞ്ചാംഘതതിലലെനഒര
മുന്കേഞലെനഅഞ്ചാംഗതതികനഞനമരതിച്ചുകപഞയനഅഞ്ചാംഗതതിലന്റെനഎകസ്റ്ററതികനഞ,―

(എ) നഒര ന മുന്കേഞലെ ന അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ ന സഞ്ചാംഗതതിയതില്, നഅയഞള്
ഒരഞ്ചാംഗമലഞതഞയതിതവീരനനതവീയതതിയതികലെഞ,

** ** ** **

28. നകേമതിറതിലയ ന നതിയമതികല്.―(1) നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ജനറല്കബഞഡതി,
ഉപനതിയമങ്ങള്കനുസരണമഞയതി ന അഞക്റ്റ് ന വര്ഷകഞലെയളവതികലെയക്റ്റ് ന ഒര ന കേമതിറതി
സഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഘകേഞരശ്യഞദതികേളുലട നനടതതിപ്പക്റ്റ് നആനകേമതിറതിലയ നഏല്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെകയ്യണതഞകുന:

** ** ** **

എനമഞത്രമല, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ദബകലെഞകേളതില് ന അടങ്ങതിയതിട്ടുളള
വതിരദമഞയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വശ്യവസകേള് ന പരതിഗണതികഞലത ന സഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെ
കേമതിറതികേളതികലെയ്ക്കുളള ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന വഞര്ഡക്റ്റ് ന അടതിസഞനതതില് ന നടതഞന്
പഞടതിലഞതതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(1എ) ന നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഉപനതിയമങ്ങളതില് ന എന്തുതലന ന അടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം
കേമതിറതിയതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന എണഞ്ചാം ന ഏഴെതില് ന കുറയഞന് ന പഞടതിലഞതതഞ്ചാം ന പ്രഞഥമതികേ
സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന സഞ്ചാംഗതതിയതില് ന പതതിമൂനതില് ന കേവതിയഞനുഞ്ചാം ന മറക്റ്റ് ന എലഞ
തരതതിലമുളള ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഗതതിയതില് ന ഇരപതതിയഞതില്
കേവതിയഞനുഞ്ചാംനപഞടതിലഞതതഞണക്റ്റ്.

എനഞല്ന2010-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംന(കഭദഗതതി) നആകക്റ്റ്നപ്രഞബലെശ്യതതില്
വരനതതിനുമുമ്പക്റ്റ് ന രൂപവീകേരതിച്ചേ ന പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന കേമതിറതികേളുലട
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,നഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലടനപരമഞവധതിനഎണഞ്ചാംനപതതിനഞക്റ്റ്നആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

എനതിരനഞലഞ്ചാം,നഈനവകുപ്പക്റ്റ്,ന2013-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘന(കഭദഗതതി)നആകക്റ്റ്
പ്രഞബലെശ്യതതില്നവരനതതിനുനമുന്പുനരൂപവീകേരതിച്ചേനപ്രഞഥമതികേനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാം
മറക്റ്റ്നഎലഞതരഞ്ചാംനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാംനകേമതിറതികേള്കക്റ്റ്നബഞധകേമഞകുനതല:
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എനമഞത്രമല,നഈനവകുപ്പക്റ്റ്,ന2013-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘന(കഭദഗതതി)നആകക്റ്റ്
പ്രഞബലെശ്യതതില് ന വരനതതിനു ന മുന്പക്റ്റ് ന ആകതിലലെ ന നതിലെവതിലെതിരന ന വശ്യവസകേളുലട
അടതിസഞനതതില് ന തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിച്ചേതിട്ടുളളതഞ്ചാം ന തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ്
നടപടതിക്രെമഞ്ചാംനആരഞ്ചാംഭതിച്ചേതിട്ടുളളതമഞയനസഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ്നബഞധകേമഞകുനതല.

** ** ** **

(1സതി) നഒര ന പ്രഞഥമതികേ ന വഞയഞ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ ന ഒര ന അര്ബന് ന സഹകേരണ
ബഞങതിലന്റെകയഞനഉപനതിയമങ്ങളതില്നഎന്തുതലനനഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം,നഅങ്ങലനയുളളനഓകരഞ
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെയുഞ്ചാംനകേമതിറതിയതിലലെനഒരനസവീറക്റ്റ്നപതതിനഞയതിരവഞ്ചാംനഅതതിലെധതികേവഞ്ചാംനരൂപയുലടനഒര
നതികകപമുളളനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കഞയതിനസഞ്ചാംവരണഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(1 ഇ)നഅപ്രകേഞരഞ്ചാംനനതിയമതിതനഞയനലസ്പെഷശ്യല്നആഫവീസര്,―

(i) മുന്പുണഞയതിരന ന സഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ് ന അവകേഞശേലപ്പടകതഞ ന അവകേഞശേലപ്പടതഞയതി
കേഞണലപ്പടുനകതഞ ന ആയ ന സത്വത്തുകളുഞ്ചാം ന മുതലകേളുഞ്ചാം ന വശ്യവഹഞരലപ്പടഞവന ന കതര്ച്ചേകേളുഞ്ചാം
സൂകതിപ്പതില് ന എടുക്കുകേകയഞ ന തലന്റെ ന നതിയന്ത്രണതതിന്കേവീഴെതില് ന ലകേഞണ ന വരതികേകയഞ
ലചെകയ്യണതഞ്ചാം ന അങ്ങലനയുളള ന സത്വത്തുകള്ക്കുഞ്ചാം ന മുതലകേള്ക്കുഞ്ചാം ന വശ്യവഹഞരലപ്പടഞവന
കതര്ച്ചേകേള്ക്കുമുളള ന നഷകമഞ ന കയകമഞ ന നഞശേകമഞ ന തടയുനതതിനക്റ്റ് ന ആവശേശ്യമഞയകതഞ
യുക്തമഞയകതഞനആയനനടപടതികേള്നസത്വവീകേരതികകണതഞ്ചാം;

(ii) നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനപ്രവര്തനപ്രകദശേവഞ്ചാംനആസ്തതികേളുഞ്ചാംനബഞദശ്യതകേളുഞ്ചാംനവതിഭജതിക്കുനതതിനക്റ്റ്
അങ്ങലനയുളള ന നടപടതികേള് ന എടുകകണതഞ്ചാം ന കൂടഞലത ന അപ്രകേഞരഞ്ചാം ന വതിഭജതികലപ്പട
സഞ്ചാംഘതതിലലെനഅഞ്ചാംഗങ്ങലളനഉള്ലപ്പടുതതിനപുതതിയനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനരജതിസ്റ്റര്നലചെയ്യുനതതിനുഞ്ചാംനകേമതിറതി
രൂപവീകേരതിക്കുനതതിനുമുളളനഎലഞനനടപടതികേളുഞ്ചാംനഎടുകകണതഞ്ചാം;

(iii) നഅങ്ങലനയുളളനവതിഭജനഞ്ചാം ന2012-ലലെനകകേരളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘ ന(കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സതിലന്റെന(2012-ലലെന9) നപ്രഞരഞ്ചാംഭനതവീയതതിനമുതല്നഒരനവര്ഷകഞലെയളവതിനുളളതില്
പൂര്തവീകേരതിച്ചേതിരതികകണതമഞണക്റ്റ്.

(1 ജതി) നഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഉപനതിയമങ്ങളതില് ന എന്തുതലന നഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം,
ബഞങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്, നമഞകനജ്നലമന്റെക്റ്റ്, നഫതിനഞന്സക്റ്റ് ന കമഖലെകേളതില് ന പരതിചെയഞ്ചാം ന ഉളളകതഞ നസഹകേരണ
സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന ഏലറടുത ന ലെകശ്യങ്ങളുഞ്ചാം ന പ്രവര്തനങ്ങളുമഞയതി ന ബനലപ്പടുന ന മകറലതങതിലഞ്ചാം
കമഖലെയതില്നദവദഗശ്യഞ്ചാംനകനടതിയതിട്ടുളളകതഞനആയനരണക്റ്റ്നആളുകേലളകയഞനപ്രതതിനതിധതികേലളകയഞ
അങ്ങലനയുളള നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കബഞര്ഡക്റ്റ് നഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി, നഅധതികേഞരതതിലളള ന കേമതിറതി,
കകേഞ-ഓപ്പക്റ്റ്റക്റ്റ്നലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്:

** ** ** **
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എനമഞത്രമല,നഒരനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘതതിലലെനഅപ്രകേഞരഞ്ചാംനകകേഞ-ഓപ്റക്റ്റ്നലചെയ്യലപ്പട
അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന കബഞര്ഡതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന കൂടതിയഞയതിരതിക്കുനതഞ്ചാം ന(1എ) നഉപവകുപ്പതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശേതിച്ചേതിട്ടുളള ന ആലകേ ന ഡയറക്ടര്മഞരലട ന എണഞ്ചാം ന കേണകഞക്കുന
ആവശേശ്യതതിനുകവണതിനഅങ്ങലനയുളനഅഞ്ചാംഗങ്ങലളനഒഴെതിവഞകകണതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(3) (2)-ാംനഉപവകുപ്പതിലന്റെന(എ)നഎനനഖണ്ഡതതില്നഅടങ്ങതിയതിരതിക്കുനനയഞലതഞനഞ്ചാം
തലന ന ഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കേമതിറതിയതിലലെ ന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം ന അകത ന തരതതിലളള ന അലപ്പകക്റ്റ്
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ ന അഥവഞ ന കകേന ന സഞ്ചാംഘതതികന്റെകയഞ ന കേമതിറതിയതിലലെ ന ഒരഞ്ചാംഗമഞയതി
നതിയമതികലപ്പടുനതതികനഞ ന അഥവഞ ന ഒരഞ്ചാംഗമഞയതിരതിക്കുനതതികനഞ ന അയഞലള
അകയഞഗശ്യനഞക്കുനതഞയതിനകേരതലപ്പടഞവനതല:

എനഞല് ന യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം ന ഒകരതരതതിലളള ന ഒനതില്കൂടുതല് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
പ്രസതിഡന്റെഞയതിരതിക്കുകേകയഞനഅഥവഞനലചെയര്മഞനഞയതിരതിക്കുകേകയഞനലചെയ്യഞന്നപഞടുളളതല.

** ** ** **

28എബതി.നനപ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്ന ന,നനനദവസക്റ്റ്നപ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്നമുതലെഞയവരലടനലതരലഞ്ഞെടുപ്പുഞ്ചാംനനവീകഞ്ചാം
ലചെയ്യലഞ്ചാം.―(1) ന ന 28-ാം നവകുപ്പക്റ്റ് ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പു നപ്രകേഞരഞ്ചാം നരൂപവീകേരതിച്ചേ ന ഒര നകേമതിറതി,
അവരതില്നതിനഞ്ചാം ന ഒര നപ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്, നഒര നദവസക്റ്റ് ന പ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്, നഒര ന ടഷറര് നഅലലങതില്
മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസന്, നഅയഞള്കക്റ്റ് ന എന്തുതലന ന ഉകദശ്യഞഗകപ്പരക്റ്റ് ന നല്കേതിയഞലഞ്ചാം,
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനരവീതതിയതില്,നലതരലഞ്ഞെടുകകണതഞണക്റ്റ്.

(2) നഒര നകേമതിറതി നഅതതിലന്റെ നപ്രസതിഡന്റെതികനകയഞ, നദവസക്റ്റ് ന പ്രസതിഡന്റെതികനകയഞ,
ടഷറകറകയഞ ന അഥവഞ ന കേമതിറതിയതിലലെ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസകനകയഞ,
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന നടപടതിക്രെമങ്ങള്കക്റ്റ് ന അനുസൃതമഞയതി, നഅവരതില് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഒരഞളതികലെഞ നഅലലങതില് നഎലഞവരതിലകമഞ നഅവതിശേത്വഞസഞ്ചാം ന കരഖലപ്പടുത്തുന ന ഒര ന പ്രകമയഞ്ചാം
അങ്ങലനയുളള ന കേമതിറതിയതിലലെ ന ഭൂരതിപക ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ന പതിന്തുണകയഞലട
പഞസഞക്കുനപകഞ്ചാം,നഉകദശ്യഞഗതതില്നനതിനക്റ്റ്നനവീകഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

28ബതി. നസഞ്ചാംസഞന നസഹകേരണ ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന കേമവീഷന്.―(1)ഈ നആകതികലെഞ
ചെടങ്ങളതികലെഞ നഎന്തുതലന നഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം, നസര്കഞര് ന ഗസറക്റ്റ് ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന വഴെതി,
പ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്, നദവസക്റ്റ് ന പ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്, നപ്രതതിനതിധതി ന ലപഞതസഭ ന ഉള്ലപ്പലട ന സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘങ്ങളതികലെകക്റ്റ് ന ഉളള ന എലഞ ന തതിരലഞ്ഞെടുപ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാം ന സമതതിദഞയകേ ന പടതികേ
തയ്യഞറഞക്കുനതതിലന്റെയുഞ്ചാം ന തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ് ന നടത്തുനതതിലന്റെയുഞ്ചാം ന കമല്കനഞടതതിനുഞ്ചാം
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശേതതിനുഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണതതിനുഞ്ചാം ന കവണതി ന ഒര ന സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ
തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ്നകേമവീഷന്നരൂപവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **
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29. വഞര്ഷതികേനലപഞതകയഞഗഞ്ചാം.―(1)നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനലപഞതകയഞഗഞ്ചാംനസഞമ്പതതികേനവര്ഷഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നആറുമഞസകേഞലെയളവതിനുളളതില്നകൂകടണതഞണക്റ്റ്―

** ** ** **

(സതിസതി) നസബ്സതിഡതിയറതി ന സഞപനഞ്ചാം, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉലണങതില്, നഅതതിലന്റെ
വഞര്ഷതികേനറതികപ്പഞര്ടതിലന്റെയുഞ്ചാംനകേണക്കുകേളുലടയുഞ്ചാംനപുനധഃരവകലെഞകേനതതിനുഞ്ചാം;

(സതിഡതി)നഉപനതിയമങ്ങളുലടനകഭദഗതതിയ്ക്കുഞ്ചാം;

(സതിഇ)നഅതതിലന്റെനജനറല്നകബഞഡതിനകയഞഗഞ്ചാംനകൂകടണതതിലന്റെയുഞ്ചാംനനതിശ്ചതിതനസമയതക്റ്റ്
തതിരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ്നനടത്തുനതതിലന്റെയുഞ്ചാംനതവീയതതിനസഞ്ചാംബനതിച്ചേനപ്രഖശ്യഞപനതതിനുഞ്ചാം;

** ** ** **

(2) രജതിസ്ട്രേഞര്കകഞനഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനനതികയഞഗതിക്കുനനമകറലതഞരനവശ്യക്തതികകഞനഏലതഞര
സഘതതിലന്റെയുഞ്ചാംനകേമതിറതികയഞഗതതികലെഞ,നജനറല്നകബഞഡതിനകയഞഗതതികലെഞനഹഞജരഞകുവഞന്
അവകേഞശേമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

31. അലപ്പകക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞനകകേനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ നകേമതിറതിയതികലെയക്റ്റ് നസര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാംനലചെയ്യുനവര്.―(1)നസര്കഞര്,―

** ** ** **

(3) (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പു ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഒര ന അലപ്പകക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘതതികന്റെകയഞ ന കകേന
സഞ്ചാംഘതതികന്റെകയഞ ന കേമതിറതിയതികലെയ്ക്കു ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന ലചെയ്യലപ്പടുന നആള്, നഏലതങതിലഞ്ചാം
അവതിശേത്വഞസ ന പ്രകമയതതിലന്റെ ന ചെര്ച്ചേയതില് ന പലങടുകഞകനഞ ന അങ്ങലനയുളള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
പ്രകമയതതികന്മേല്നകവഞട്ടുനലചെയ്യഞകനഞനപഞടതിലഞതതഞകുന.

** ** ** **

32. കേമതിറതിലയ നനവീകതി നപകേരഞ്ചാം നകേമതിറതിലയ നനതിശ്ചയതികല്.―(1) ന നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്,
അകദ്ദേഹഞ്ചാംനസത്വയകമവകയഞനഅകദ്ദേഹതതിലന്റെനകേവീഴുകദശ്യഞഗസര്നമുകഖനകയഞനഒരനഅകനത്വഷണഞ്ചാം
നടതതിയനകശേഷകമഞനഅലലങതില്നധനസഹഞയഞ്ചാംനലചെയ്യുനനബഞങതിലന്റെകയഞനഗവണ്ലമന്റെതിലന്റെ
വതിജതിലെന്സക്റ്റ് ന ആന്റെക്റ്റ് ന ആന്റെതികേറപ്ഷന് ന ബമ്പ്യൂകറഞയുലടകയഞ ന അലലങതില് ന വതിജതിലെന്സക്റ്റ്
ഓഫവീസറുലടകയഞ ന റതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞ ന അലലങതില് ന മറ ന വതിധതതികലെഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേമതിറതി,―

** ** ** **
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(ഡതി) നകരഖകേള് ന ദുരപകയഞഗലപ്പടുത്തുകേകയഞ ന നശേതിപ്പതിക്കുകേകയഞ ന അവയക്റ്റ്
ഹഞനതിവരത്തുകേകയഞ ന അലലങതില് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന തതിരതിമറതികയഞ ന ലതറഞയ ന നടപടതികയഞ
മറച്ചുവയ്ക്കുനതതിനഞയതി ന കരഖകേള് ന നശേതിപ്പതികഞന് ന ഇടയഞക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുന ന എനക്റ്റ്
കബഞദശ്യലപ്പടുനപകഞ്ചാം, നഅകദ്ദേഹതതിനക്റ്റ്, നകേമതിറതികക്റ്റ് നആകകപങ്ങള്, നഎലന്തങതിലമുലണങതില്,
കബഞധതിപ്പതിക്കുവഞന് ന ഒരവസരഞ്ചാം ന നല്കേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം, നകരഖഞമൂലെമഞയ ന ഉതരവക്റ്റ് ന വഴെതി,
കേമതിറതിലയ ന നവീകഞ്ചാം ന ലചെയ്യഞവനതഞ്ചാം ന തല്സഞനതക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
കേഞരശ്യനതിര്വഹണതതിനഞയതി നഒര നഅഡതിനതികസ്ട്രേറകറകയഞ നമൂനതില്നകൂടുതലെലഞതനആളുകേള്
ഉള്ലപ്പടുനനഒരനഅഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് നകേമതിറതികയകയഞ, നഅവരതില് നഒരഞലള നകേണ്വവീനറഞയുഞ്ചാം,
അവര് നസഞ്ചാംഘതതിലലെ നഅഞ്ചാംഗങ്ങള്നആയതിരതികണലമനതില, നആറുമഞസതതില്നകേവതിയഞത
ഒരനകേഞലെയളവതികലെയക്റ്റ്നനതിയമതികഞവനതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

എനമഞത്രമല,നസര്കഞരതിലന്റെനഓഹരതികയഞ,നവഞയകയഞ,നധനസഹഞയകമഞനഅലലങതില്
സര്കഞരതിലന്റെകയഞനസര്കഞരതിനഞല്നരൂപവീകേരതികലപ്പടതിട്ടുളളനഏലതങതിലഞ്ചാംനകബഞര്ഡതിലന്റെകയഞ
സഞപനങ്ങളുലടകയഞനഏലതങതിലഞ്ചാംനഗശ്യഞരന്റെതികയഞനഇലഞതതിരതിക്കുനതിടതക്റ്റ്, നഒരനസഹകേരണ
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കബഞര്ഡതിലന ന അതതിലെഞ്ചാംഘതിക്കുവഞകനഞ ന സലസ്പെന്ഷനതില് ന വയ്ക്കുവഞകനഞ
പഞടുളളതല.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം നന ന1:―ഈനകതിപ്തനതിബനനയുലടനആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി, നധനസഹഞയഞ്ചാം
എനതതില്, നകകേരള നസഹകേരണനവതികേസന ന കകമനതിധതി ന കബഞര്ഡക്റ്റ്, നകകേരള നസഹകേരണ
നതികകപനഗശ്യഞരന്റെതിനനതിധതിനകബഞര്ഡക്റ്റ് നനടപ്പതിലെഞക്കുനനനതികകപനഗശ്യഞരന്റെതിനപദതതി, നകകേരള
കകേഞ-ഓപ്പകററവീവക്റ്റ് നലഡവലെപ്പക്റ്റ്ലമന്റെക്റ്റ് നആന്റെക്റ്റ് നലവല്ലഫയര്നഫണക്റ്റ്നകബഞര്ഡക്റ്റ് നനടപ്പതിലെഞക്കുന
കകേരളനകകേഞ-ഓപ്പകററവീവക്റ്റ്നറതിസക്റ്റ്നഫണക്റ്റ്നസവീഞ്ചാം,നനഞഷണല്നബഞങക്റ്റ്നകഫഞര്നഅഗ്രേതികേള്ച്ചേര്നആന്റെക്റ്റ്
റൂറല് ന ലഡവലെപ്ലമന്റെക്റ്റ്, നനഞഷണല് ന കകേഞ-ഓപ്പകററവീവക്റ്റ് ന ലഡവലെപ്ലമന്റെക്റ്റ് ന കകേഞര്പ്പകറഷന്
സഞ്ചാംസഞനതതിലന്റെകയഞ ന കകേന ന സര്കഞരതിലന്റെകയഞ ന നതിയന്ത്രണതതിന്കേവീഴെതിലളള
മകറലതങതിലഞ്ചാം നധനകേഞരശ്യസഞപനഞ്ചാംനഎനതിവയതില്നനതിനളളനഏലതങതിലഞ്ചാം നധനസഹഞയവഞ്ചാം
കൂടഞലത ന പ്രസ്തുത ന സഞപനങ്ങള് ന ഗശ്യഞരന്റെതി ന ലചെയ്യുന ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ധനസഹഞയവഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന.

** ** ** **

(ഇ) ഈനവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനഅതതിലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാംനലചെയ്യലപ്പടനകേമതിറതിയതിലലെനഓകരഞനഅഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
അപ്രകേഞരഞ്ചാം നഅതതിലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം നലചെയ്യലപ്പട നഉതരവതിലന്റെ നതവീയതതി ന മുതല്നരണക്റ്റ് നതടര്ച്ചേയഞയ
കേഞലെഞവധതികേളതികലെകക്റ്റ് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കേമതിറതിയതികലെയ്ക്കുളള
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ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില് ന മത്സരതിക്കുനതതികനഞ ന കേമതിറതിയതികലെകക്റ്റ് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം
ലചെയ്യലപ്പടുനതതികനഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന ഒര ന അഡതിനതികസ്ട്രേററഞയതി
നതിയമതികലപ്പടുനതതികനഞനഅകയഞഗശ്യരഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(4) അങ്ങലന ന നതിയമതികലപ്പടുന ന കേമതിറതിക്കുഞ്ചാം ന അഥവഞ ന ഭരണകേര്തഞവതികനഞ
അഥവഞ ന ഭരണകേര്തഞകള്കകഞനഅവര്ക്കുഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞറുലട നനതിയന്ത്രണതതിനുഞ്ചാം, നഅകദ്ദേഹഞ്ചാം
അതത നസമയഞ്ചാം നനല്കുനനനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നവതികധയമഞയതി നകേമതിറതിയുലടകയഞ, നഅഥവഞ
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസലന്റെകയഞ ന എലഞകമഞ ന അഥവഞ ന ഏലതങതിലകമഞ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ന ചുമതലെകേളുഞ്ചാം ന നതിര്വഹതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന തഞലരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം
ആവശേശ്യമഞയതി ന വരഞവന ന പ്രകേഞരമുളള ന എലഞ ന നടപടതികേളുഞ്ചാം ന എടുക്കുനതതിനുഞ്ചാം
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

33. കേമതിറതിനമുതലെഞയവനരൂപവീകേരതികഞന്നവവീഴ്ചനവരത്തുനപകഞ്ചാംനപുതതിയനകേമതിറതികയഞനഅഥവഞ
ഭരണകേര്തഞവതിലനകയഞ നനതിയമതികല്.―(1) നകേമതിറതിയുലട നകേഞലെഞവധതി നഅവസഞനതിച്ചേതിരതിക്കുനകേയുഞ്ചാം
ഒരനപുതതിയനകേമതിറതിനരൂപവീകേരതികഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ്യുകേകയഞ,നഅഥവഞനനതിലെവതിലെതിരതിക്കുന
കേമതിറതിലകതതിരഞയതി ന ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം ന ഒര നഅവതിശേത്വഞസപ്രകമയഞ്ചാം നപഞസഞകതിയതിരതിക്കുകേകയഞ
അഥവഞ ന നതിലെവതിലെതിരതിക്കുന ന കേമതിറതി ന ഒനടങഞ്ചാം ന രഞജതിവയ്ക്കുകേകയഞ ന അഥവഞ ന ഒനകേതില്
രഞജതിമൂലെകമഞനഅഥവഞനമറവതിധതതികലെഞനകേമതിറതിയതില്നഒഴെതിവകേള്നഉണഞകകുകയഞനകശേഷതിച്ചേ
അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖശ്യയക്റ്റ് ന കേമതിറതികയഞഗതതിനുളള ന കേത്വഞറഞ്ചാം ന തതികേയ്ക്കുനതതിനക്റ്റ് ന കേഴെതിയഞലത നവരതികേകയഞ
അഥവഞ ന കേമതിറതി ന അതതിലന്റെ ന മറപ്രകേഞരമുളള ന കയഞഗഞ്ചാം ന തടര്ച്ചേയഞയതി നആറു ന മഞസകതക്കു
നടത്തുനതതിനക്റ്റ്നവവീഴ്ചവരത്തുകേകയഞനഅഥവഞ,

** ** ** **

(2) ന (1), ന (1 എ) നഎനവീനഉപവകുപ്പുകേള്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനനതിയമതികലപ്പടുനനഅഡതിനതികസ്ട്രേറര്
അലലങതില്നഅഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ്നകേമതിറതിനരജതിസ്ട്രേഞറുലടനനതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,നഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനഅതത
സമയഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിക്കുന ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ന വതികധയമഞയതി ന കേമതിറതിയുലടയുഞ്ചാം ന അഥവഞ
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസലന്റെകയഞ ന എലഞകമഞ ന ഏലതങതിലകമഞ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ന ചുമതലെകേളുഞ്ചാം ന നതിര്വഹതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന തഞല്പ്പരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം
ആവശേശ്യമഞയതിവരന ന പ്രകേഞരമുളള ന എലഞ ന നടപടതികേളുഞ്ചാം ന എടുക്കുനതതിനുഞ്ചാം
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **
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34. റതികഞര്ഡകേളുഞ്ചാംനമറഞ്ചാംനദകേവശേലപ്പടുതല്.—(1)നനഒരനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേമതിറതിലയ

ആനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഒരനലപഞതകയഞഗതതില്നവച്ചേക്റ്റ്നപുനധഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുകേകയഞനഅഥവഞനഒര

സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേമതിറതിലയന32-ാംനവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞര്നനവീകഞ്ചാംനലചെയ്യുകേകയഞ,നഅഥവഞ

33-ാം നവകുപ്പു നപ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഒര നപുതതിയ നകേമതിറതികയകയഞ നഅഥവഞ ന ഭരണകേര്തഞവതിലനകയഞ

അലലങതില് ന ഭരണകേര്തഞകകളകയഞ ന നതിയമതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുകേയഞലണങതികലെഞ,

സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന പ്രവര്തനഞ്ചാം ന നതിര്തല് ന ലചെയ്യുവഞന് ന71-ാം ന വകുപ്പു ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഉതരവക്റ്റ്

പുറലപ്പടുവതിക്കുകേയുഞ്ചാം ന കേമതിറതിയതില് ന നതിനക്റ്റ് ന പുറതക്റ്റ് ന കപഞകുന നഅഞ്ചാംഗങ്ങള് നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ

റതികഞര്ഡകേളുലടയുഞ്ചാം ന വസ്തുകളുലടയുഞ്ചാം ന ചെഞര്ജക്റ്റ് ന അതഞതക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ ന പുതതിയ

കേമതിറതികകഞ ന ഭരണകേര്തഞവതികനഞ നഭരണകേര്തഞകള്കകഞ, നലെതികേത്വതികഡറര്കകഞ

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുകഞന് ന വതിസമതതിക്കുകേയുഞ്ചാം നലചെയ്യുകേയഞലണങതികലെഞ ന അഥവഞ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ

റതികഞര്ഡകേളുഞ്ചാം ന വസ്തുകളുഞ്ചാം നസൂകതിക്കുകേയുഞ്ചാം ന പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന നപ്രസതിഡകന്റെഞ,

ലസക്രെടറതികയഞ ന ആ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന റതികഞര്ഡകേളുലടയുഞ്ചാം, നവസ്തുകളുലടയുഞ്ചാം ന ചെഞര്ജക്റ്റ്

അകദ്ദേഹതതിലന്റെ ന പതിന്ഗഞമതികക്റ്റ് ന ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുപ്പഞന് ന വതിസമതതിക്കുകേയഞലണങതികലെഞ

പുതതിയ ന കേമതിറതികകഞ, നഭരണകേര്തഞവതികനഞ ന ഭരണകേര്തഞകള്കകഞ ന ലെതികേത്വതികഡറര്കകഞ,

പ്രസതിഡന്റെതികനഞ,ന ലസക്രെടറതികകഞ നഏതക്റ്റ് ന മജതികസ്ട്രേറതിലന്റെ നഅധതികേഞരഞതതിര്തതിക്കുളതിലെഞകണഞ

സഞ്ചാംഘഞ്ചാംനപ്രവര്തതിക്കുനതക്റ്റ് നആനമജതികസ്ട്രേറതിലന്റെനഅടുകല്നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനറതികഞര്ഡകേളുഞ്ചാം

വസ്തുകളുഞ്ചാം ന കേതിട്ടുനതതിനഞയതി ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന മുനനുമതതികയഞടുകൂടതി ന അകപക

കബഞധതിപ്പതികഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

36എ. കേടഞ്ചാം ന വഞങ്ങതിയ ന ആളതിലന്റെ ന സഞവരകമഞ ന ജഞ്ചാംഗമകമഞ ന ആയ

വസ്തുകളതിന്കമല് നഗഹഞന് നസൃഷതിച്ചുലകേഞണളനചെഞര്ജക്റ്റ്.—ഈനആകതിലലെ ന മലറലതങതിലഞ്ചാം

വശ്യവസകേളതില്നഎന്തുതലനനഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം, നകേടഞ്ചാംനവഞങ്ങുനനഒരഞളതിലന്റെനസഞവരകമഞ

ജഞ്ചാംഗമകമഞ നആയനവസ്തുവതിന്കമല്, നകകേരള നസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനബഞങതിലന്റെകയഞ നജതിലഞ

സഹകേരണനബഞങതിലന്റെകയഞ നപ്രഞഥമതികേ നകേഞര്ഷതികേനവഞയഞ നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ നപ്രഞഥമതികേ

ഭവനനതിര്മഞണനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ ന ഒര നഅര്ബന്നസഹകേരണനബഞങതിലന്റെകയഞ നവഞയഞ

പ്രവര്തനങ്ങളതില് ന ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന പ്രഞഥമതികേ ന സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടകയഞ ന കപര്കക്റ്റ്, നഗഹഞന് ന വഴെതി ന ചെഞര്ജക്റ്റ് ന സൃഷതികഞവനതഞ്ചാം, നആയതതിനക്റ്റ്

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്നകഭദഗതതിനലചെയനപ്രകേഞരമുള,ന1984-ലലെനകകേരളനസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണ

കേഞര്ഷതികേ-ഗ്രേഞമവീണ ന വതികേസന ന ബഞങ്കുകേള് ന ആകതിലലെ ന(1984-ലലെ ന20) ന 10
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മുതല് ന15 നവലരയുള ന വകുപ്പുകേളതിലലെ ന(രണഞ്ചാം ന ഉള്ലപ്പലട) നവശ്യവസകേള്, നപ്രസ്തുത

വകുപ്പുകേളതിലളന"കേഞര്ഷതികേന–നഗ്രേഞമവീണനവതികേസനനബഞങക്റ്റ്",ന“പ്രഞഥമതികേനബഞങക്റ്റ്",ന“ബഞങക്റ്റ്",

“പ്രസ്തുതനബഞങ്കുകേള്" നഎനവീ നവഞക്കുകേള്കക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം നയഥഞക്രെമഞ്ചാം ന"സഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണ

ബഞങക്റ്റ് നഅഥവഞ നജതിലഞ നസഹകേരണനബഞങ്കുകേള്", ന“പ്രഞഥമതികേ നകേഞര്ഷതികേ നവഞയഞ നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം

അഥവഞനപ്രഞഥമതികേനഭവനനതിര്മഞണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം", നഅഥവഞനഒരനഅര്ബന്നസഹകേരണനബഞങക്റ്റ്

അലലങതില് ന വഞയഞ ന പ്രവര്തനങ്ങളതില് ന ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന പ്രഞഥമതികേ

സഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങള്,ന“സഞ്ചാംഘഞ്ചാം",ന“പ്രസ്തുതനബഞങക്റ്റ്നഅഥവഞനസഞ്ചാംഘഞ്ചാം"നഎനവീനവഞക്കുകേള്

പകേരഞ്ചാംനകചെര്തക്റ്റ്നവരതതിയനകഭദഗതതികയഞടുകൂടതിനബഞധകേമഞകുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

56. അറഞദഞയഞ്ചാംനവതിനതികയഞഗതികല്.—(1) നഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനഏലതങതിലഞ്ചാംനവര്ഷലതനഅതതിലന്റെ
അറഞദഞയതതില്നനതിനക്റ്റ്,—

** ** ** **

(സതിസതി) അറഞദഞയതതിലന്റെ ന അഞക്റ്റ് ന ശേതമഞനഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന നടതതികപ്പഞരന
ലപ്രഞഫഷണല്നവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനഫണതികലെകക്റ്റ്നനല്കുകേ;

** ** ** **

56എ. നബഞങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന ഇതര ന ആസ്തതികേള് ന ദകേലയഞഴെതികല്.—വഞയ ന തകേ
വസൂലെഞക്കുനതതിനഞയതിനവതില്പ്പനഞധതികേഞരതിനമുകഖനയുളനവതില്പ്പനയതിലൂലടകയഞനഅലലങതില്
മകറലതങതിലഞ്ചാംനനതിയമനനടപടതികേളതിലൂലടകയഞനഒരനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനആര്ജതിച്ചേനസഞവര
സത്വതക്റ്റ്,നഅതക്റ്റ്നആര്ജതിച്ചേനതവീയതതിനമുതല്നഏഴുവര്ഷതതിനുളതില്നജനറല്നകബഞഡതിയുലടയുഞ്ചാം
രജതിസ്ട്രേഞറുലടയുഞ്ചാംനമുന്കൂര്നഅനുമതതികയഞടുകൂടതിനദകേലയഞഴെതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

57. ഫണനനതികകപതികല്.—ഒരനസഞ്ചാംഘതതിനക്റ്റ്നഅതതിലന്റെനഫണക്റ്റ്—

(എ)നഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്നകസവതിഞ്ചാംഗ്സക്റ്റ്നബഞങതികലെഞ;

(ബതി) ന 1882-ലലെനഇന്ഡശ്യന്നടസ്റ്റക്റ്റ് നആകക്റ്റ് ന(1882-ലലെ ന2-ാംനകകേനനആകക്റ്റ്) ന20-ാം
വകുപ്പതില്നപറഞ്ഞെനഏലതങതിലഞ്ചാംനലസകേമ്പ്യൂരതിറതിയതികലെഞ;

(സതി) നസഞമഞനശ്യകമഞ ന പ്രകതശ്യകേകമഞ ന ആയ ന ഉതരവമൂലെഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന ഈ
ആവശേശ്യതതിനഞയതി ന അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഓഹരതികേളതികലെഞ
ലസകേമ്പ്യൂരതിറതികേളതികലെഞ;
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(ഡതി)നനഈനആവശേശ്യതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞര്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേനഏലതങതിലഞ്ചാംനബഞങതികലെഞ,

(ഇ) നനതിര്ണതിയകലപ്പട ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന രവീതതിയതികലെഞ ന നതികകപതിക്കുകേകയഞ
ഡതികപ്പഞസതിറക്റ്റ്നലചെയ്യുകേകയഞനലചെയ്യഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

59. വഞയകേളതികന്മേല് ന നതിയന്ത്രണങ്ങള്.—(1) നസഞ്ചാംഘഞ്ചാം, നഅഞ്ചാംഗമലഞത
യഞലതഞരഞള്കകഞനസഞ്ചാംഘതതികനഞനവഞയനനല്കേഞന്നപഞടതിലഞതതഞകുന:

** ** ** **

(3)ന (2)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്കകഞനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്നഅലഞതവര്കകഞ
വഞയകേള്നഅനുവദതിച്ചുനനല്കുനതഞ്ചാംനഅവയുലടനവസൂലെഞകലഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞര്നവതിനതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന
രവീതതിയതില്നആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

63. സഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടര്.—(1) ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്, നഗസറക്റ്റ് ന വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം,
ഒരഞലള നസഞ്ചാംസഞനമഞലകേ നഅധതികേഞരതിതകയഞടുകൂടതിയ നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടറഞയതി
നതിയമതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(4) നഓകരഞ ന വര്ഷവഞ്ചാം ന ഒരതികലലെങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കേണക്കുകേള് നആഡതിറക്റ്റ്
ലചെയ്യുവഞന്നഇടയഞകകണതക്റ്റ്നമഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്നകേമതിറതിയുലടനകേര്തവശ്യമഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്:

എനഞല്, നഓകരഞനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെയുഞ്ചാംനകേണക്കുകേള്, നഅങ്ങലനയുളനകേണക്കുകേളുമഞയതി
ബനലപ്പട ന സഞമ്പതതികേ ന വര്ഷഞ്ചാം ന അവസഞനതിച്ചേക്റ്റ് ന ആറക്റ്റ് ന മഞസതതിനുളതില് ന ആഡതിറക്റ്റ്
ലചെയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(7) നസഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടര് നസഹകേരണ നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട
നതിയന്ത്രണതതിന്കേവീഴെതില്നആയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

(8) നസഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കേണക്കുകേള് ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതിനുള
ആഡതിറര്മഞരലട ന ഏറവഞ്ചാം ന കുറഞ്ഞെ ന കയഞഗശ്യതയുഞ്ചാം ന പ്രവര്തതി ന പരതിചെയവഞ്ചാം
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനഅങ്ങലനയുളനപ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

(9)നഓകരഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘവഞ്ചാം,നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടര്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ
ആഡതിറര്മഞരലടനപഞനലെതില്നനതിനക്റ്റ്,നജനറല്നകബഞഡതികയഞനപ്രകതശ്യകേനജനറല്നകബഞഡതികയഞ
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നതിയമതികലപ്പടുന ന(8)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് ന പരഞമര്ശേതിച്ചേതിട്ടുള ന ആഡതിററഞകലെഞ,
ആഡതിറര്മഞരഞകലെഞ ന ആഡതിറര്മഞരലട ന സഞ്ചാംഘതഞകലെഞ ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ലചെയ്യതിപ്പതിക്കുവഞന്
ഇടയഞകകണതഞണക്റ്റ്:

എനഞല്, നകമല്പ്പറഞ്ഞെ ന പഞനലെതില് ന നതിനഞ്ചാം ന യഞലതഞര ന ആഡതിറര്മഞരഞ്ചാം
ലെഭശ്യമലഞതപകഞ്ചാം, നഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ജനറല് ന കബഞഡതികക്റ്റ്, നസഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ്
ഡയറക്ടര് ന അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ ന ഒര ന പഞനലെതില് ന നതിനക്റ്റ് ന ആഡതിറതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കഫമുകേലള
നതിയമതികഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(10) നഎലഞ നഅലപ്പകക്റ്റ് നസഞ്ചാംഘങ്ങളുലടയുഞ്ചാം നധനപരമഞയനകേണക്കുകേള്നസഹകേരണ
ആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര് ന അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ ന പഞനലെതില് ന നതിനള ന ആഡതിറതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കഫമുകേളഞല്
നടതലപ്പകടണതഞ്ചാം ന അസതിസ്റ്റഡക്റ്റ് ന അലപ്പകക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന ഭരണപരമഞയ ന കേഞരശ്യങ്ങളുഞ്ചാം
ബനലപ്പടനകേണക്കുകേളുഞ്ചാംനനതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനപ്രകേഞരഞ്ചാംനസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടര്
അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേ നപഞനലെതില് നനതിനഞ്ചാം ന ഉള നവകുപ്പുതലെ നആഡതിറര്മഞരഞല് നനടതലപ്പകടണതഞ്ചാം
ആഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ്നഡയറക്ടര്കക്റ്റ്നസമര്പ്പതികകണതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(12) നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടര്നഅഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേനപഞനലെതില്നനതിനക്റ്റ് നനതിര്ദ്ദേതിഷ
സമയതതിനുളതില്നആഡതിറര്മഞകരകയഞനആഡതിറതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്നകഫമുകേകളകയഞനനതിയമതിക്കുനതതിനഞയതി
ജനറല് ന കബഞഡതി ന കയഞഗകമഞ ന പ്രകതശ്യകേ ന ജനറല് ന കബഞഡതി ന കയഞഗകമഞ ന വതിളതിച്ചു
കചെര്ക്കുനതതിനുളനഉതരവഞദതിതഞ്ചാംനമഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് നകേമതിറതിയുകടതഞയതിരതിക്കുനതഞ്ചാം, നഅതതില്
പരഞജയലപ്പടഞല്, നമഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്റ്റ് ന അവരലട ന പദവതി
ഇലഞതഞയതിതവീരനതമഞണക്റ്റ്. ന നഅങ്ങലനയുള ന സഞ്ചാംഗതതികേളതില് ന ഭരണസ്തഞ്ചാംഭനഞ്ചാം
ഒഴെതിവഞക്കുവഞന് ന രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്, നസത്വകമധയഞകയഞ ന സഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടറുകടകയഞ
ഇതതികലെകഞയതിനഅധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുളനമകറലതങതിലഞ്ചാംനആളതിലന്റെകയഞനഅകപകയതികലെഞ
ഒര ന അഡതിനതികസ്ട്രേറലറ ന അലലങതില് ന മൂനതില് ന കേവതിയഞത ന ആളുകേളടങ്ങതിയ ന ഒര
അഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് ന കേമതിറതിലയയുഞ്ചാം നഅവര് നസഞ്ചാംഘതതിലലെ നഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികണലമനതില.
അവരതില് ന നതിനഞ്ചാം ന ഒരഞലള ന കേണ്വവീനറഞയുഞ്ചാം ന ഉതരവതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന ന ആറക്റ്റ്
മഞസതതില്നകേവതിയഞതനഒരനകേഞലെയളവതികലെകക്റ്റ്,നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേഞരശ്യങ്ങള്നനടതഞനഞയതി
നതിയമതികഞവനതഞണക്റ്റ്:

എനഞല്, നഅഡതിനതികസ്ട്രേറകറഞ ന അഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് ന കേമതിറതികയഞ ന ഒര ന പുതതിയ
കേമതിറതിയുലട നരൂപവീകേരണതതികനഞ ന പുതതിയ ന കേമതിറതി ന പദവതിയതില് നപ്രകവശേതിക്കുനതതികനഞ,
അതതനസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,നകവണനക്രെമവീകേരണഞ്ചാംനനടകതണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **
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64. ആഡതിറതിലന്റെനപരതിധതിയുഞ്ചാം നസഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടറുലട നഅധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാംന ന,
ആഡതിറതിനുളനനടപടതിക്രെമവഞ്ചാം.—(1) നആഡതിറക്റ്റ് നഎനതതില്നകേഞലെഞവധതി നകേഴെതിഞ്ഞെനകേടങ്ങള്
വലതമുലണങതില് നഅവ നപരതികശേഞധതിക്കുനതഞ്ചാം, നബഞകതിയതിരതിപ്പു നപണവഞ്ചാം ന ലസകേമ്പ്യൂരതിറതികേളുഞ്ചാം
കൃതശ്യമഞകണഞ ന എനക്റ്റ് ന കനഞക്കുനതഞ്ചാം, നബനലപ്പട ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നആസ്തതി ന ബഞദശ്യതകേള്
തതിടലപ്പടുത്തുനതഞ്ചാം ന നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന അങ്ങലനയുള ന മറക്റ്റ് ന ആഡതിറക്റ്റ് ന കേഞരശ്യങ്ങളുഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(4എ) ധനകേഞരശ്യവഞ്ചാം ന മറക്റ്റ് ന നതിയമപരവമഞയ ന കസ്റ്ററക്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുഞ്ചാം ന കൃതശ്യത
ഉറപ്പുവരത്തുനതക്റ്റ് ന ഓകരഞ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെയുഞ്ചാം ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയുലട ന കേര്തവശ്യവ
മഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്. ന നകമല്പ്പറഞ്ഞെനകസ്റ്ററക്റ്റ്ലമന്റുകേള്, നഅവ ന ലെഭതിച്ചേ നതവീയതതി ന മുതല് ന ഒര
മഞസതതിനകേഞ്ചാം ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതതിനുകവണതി ന ആഡതിറര് ന മുമ്പഞലകേ ന സമര്പ്പതികകണതക്റ്റ്
മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയുലട ന ഉതരവഞദതിതമഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്. ന നഇതസഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്
മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയുലട ന ഭഞഗത്തുള ന വവീഴ്ച, നപദവതി ന വഹതിക്കുനതതിനുള ന ഒര
അകയഞഗശ്യതയഞയതി ന കേണകഞക്കുനതഞ്ചാം ന നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നഅവര്
കേമതിറതിയതിലലെനഅഞ്ചാംഗങ്ങളലഞതഞയതിതവീരനതമഞണക്റ്റ്.ന നഅങ്ങലനയുളനസഞ്ചാംഗതതികേളതില്നഭരണ
സ്തഞ്ചാംഭനഞ്ചാം ന ഒഴെതിവഞക്കുവഞന്, നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്, നസത്വകമധയഞകയഞ ന സഹകേരണ ന ആഡതിറക്റ്റ്
ഡയറക്ടറുകടകയഞനഇതതികലെകഞയതിനഅധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുളനമകറലതങതിലഞ്ചാംനആളതിലന്റെകയഞ
അകപകയതികലെഞനഒരനഅഡതിനതികസ്ട്രേറലറനഅലലങതില്നമൂനതില്നകേവതിയഞതനആളുകേളടങ്ങതിയ
ഒര ന അഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് ന കേമതിറതികയയുഞ്ചാം, നഅവര് ന സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികണലമനതില,
അവരതില് ന നതിനഞ്ചാം ന ഒരഞലള ന കേണ്വവീനറഞയുഞ്ചാം ന ഉതരവതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന ന ആറക്റ്റ്
മഞസതതില്നകേവതിയഞതനഒരനകേഞലെയളവതികലെകക്റ്റ്,നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകേഞരശ്യങ്ങള്നനടതഞനഞയതി
നതിയമതികഞവനതഞണക്റ്റ്:

** ** ** **

(4ബതി) ആഡതിറക്റ്റ് ന റതികപ്പഞര്ടക്റ്റ് നദകേപ്പറതിയ നതവീയതതി ന മുതല് ന മൂനമഞസതതിനകേഞ്ചാം,
സഹകേരണ ന ആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര്, നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം, നഅത
ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുനനസഞ്ചാംഘതതിനുഞ്ചാംനആഡതിറക്റ്റ്നലമകമറഞണതതിലന്റെനഒരനപകേര്പ്പക്റ്റ്നസഹതിതഞ്ചാം
ഒരനആഡതിറക്റ്റ്നസര്ടതിഫതികറക്റ്റ്നനല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(5) ന 63-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന നതിയമതികലപ്പട നആഡതിറകറഞ നആഡതിറക്റ്റ് ന ലചെയ്യുന
കഫമുകേകളഞ ന കസ്റ്ററക്റ്റ്ലമന്റുകേള് നദകേപ്പറതിയ ന തവീയതതി ന മുതല് ന നഞലമഞസതതിനകേഞ്ചാം നആഡതിറക്റ്റ്
പൂര്തതിയഞകകണതഞ്ചാം നസഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടര്കകഞ നഅകദ്ദേഹഞ്ചാം ന ഇതതികലെകഞയതി
അധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുളനആളുകേള്കകഞനആഡതിറക്റ്റ്നറതികപ്പഞര്ടക്റ്റ്നസമര്പ്പതികകണതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **
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(9) ന 63-ാംനവകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം നനടതതിയ നആഡതിറതിലന്റെ നഫലെമഞയതി നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
പ്രവര്തനതതില് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന നമ്പ്യൂനതകേള് ന ലവളതിലപ്പടുകേയഞലണങതില് ന സഹകേരണ
ആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടര്കക്റ്റ്, നഅങ്ങലനയുളനനമ്പ്യൂനതകേള്നആനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനശ്രദയതിലഞ്ചാം, നആ
സഞ്ചാംഘലത ന കവലറഞര ന സഞ്ചാംഘകതഞടക്റ്റ് ന അഫതിലെതികയറക്റ്റ് ന ലചെയതിട്ടുലണങതില് ന അതരഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനശ്രദയതിലഞ്ചാംനലകേഞണവരഞവനതഞണക്റ്റ്.

(10) ന63-ാംനവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാം നനടതതിയനആഡതിറതിലന്റെനഫലെമഞയതി നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
പ്രവര്തനതതില് ന എലന്തങതിലഞ്ചാം ന ഗുരതരമഞയ ന നമ്പ്യൂനതകേള് ന ലവളതിലപ്പടുകേയഞലണങതില്
സഹകേരണനആഡതിറക്റ്റ് നഡയറക്ടകറഞ നഅകദ്ദേഹഞ്ചാം നഅധതികേഞരലപ്പടുതതിയ നആകളഞ ന ഉടന്തലന
അതക്റ്റ്നസതത്വരമഞയനഅനന്തരനനടപടതികഞയതിനരജതിസ്ട്രേഞലറനഅറതിയതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

65. രജതിസ്ട്രേഞര് നനടത്തുനനഅകനത്വഷണനവതിചെഞരണ.—(1) നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് നഅപ്രകേഞരഞ്ചാം
ലചെയ്യുനതക്റ്റ്നആവശേശ്യമഞലണനക്റ്റ്നകബഞദശ്യലപ്പടുനപകഞ്ചാം,—

(എ) സത്വകമധയഞകയഞ;

(ബതി) 68എനവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനനതിയമതികലപ്പടതിട്ടുളനവതിജതിലെന്സക്റ്റ്നഓഫവീസറുലട
അകനത്വഷണനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞ;

(സതി) 63-ാം ന വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം ന നതിയമതികലപ്പടതിട്ടുള ന സഹകേരണ ന ആഡതിറക്റ്റ്
ഡയറക്ടറുലടനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞ;

(ഡതി) സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന കേമതിറതിയതിലലെ ന ഭൂരതിപക ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടകയഞ,
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെനലപഞതകയഞഗതതിനക്റ്റ്നആവശേശ്യമുളനകേത്വഞറതതിലന്റെനമൂനതിലലെഞനതില്നകുറയഞത
അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞ,നഏതഞകണഞനകുറവക്റ്റ്,നഅവരലടനഅകപകയതികന്മേകലെഞ;

(ഇ) നഅങ്ങലനയുള ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗമഞയ ന അലപ്പകക്റ്റ് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ
ധനസഹഞയഞ്ചാംനലചെയ്യുനനബഞങതിലന്റെകയഞനഒരനഅകപകയതികന്മേകലെഞ;

(എഫക്റ്റ്) നബനലപ്പട ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന അഫതിലെതികയറക്റ്റ് ന ലചെയതിട്ടുളതക്റ്റ് ന ഏതക്റ്റ്
സഞ്ചാംഘതതിലെഞകണഞ, നആ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഒര ന അകപകയതികന്മേകലെഞ, നസത്വകമധയഞകയഞ
അലലങതില്നകരഖഞമൂലെമഞയനഉതരവനപ്രകേഞരഞ്ചാംനഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനഅധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുളളനആള്
മുകഖനകയഞനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഘടന,നപ്രവര്തനഞ്ചാം,നസഞമ്പതതികേനനതിലെനഎനതിവനസഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്
അകനത്വഷണനവതിചെഞരണനനടതഞവനതഞണക്റ്റ്.

(2) നരജതിസ്ട്രേഞര്കകഞ ന അഥവഞ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം ന അകദ്ദേഹഞ്ചാം
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുനനആള്കകഞ,നഈനവകുപ്പുപ്രകേഞരമുളളനഒരനഅകനത്വഷണനവതിചെഞരണയുലട
ആവശേശ്യതതിനഞയതിനതഞലഴെപ്പറയുനനഅധതികേഞരങ്ങള്നഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:—

** ** ** **
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(സതി) (i) നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനലപഞതകയഞഗഞ്ചാംനവതിളതിച്ചുകൂട്ടുനതതിനഞയതിനകനഞടവീസതിലന്റെ
കേഞലെഞവധതി ന നതിര്ണയതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ചെടകമഞ, നദബലെഞകേകളഞ,
ഉണഞയതിരനഞല്തലനയുഞ്ചാം, നഅകദ്ദേഹതതിനക്റ്റ്, നതഞന് ന നതിര്കദ്ദേശേതികഞവന ന കേഞരശ്യങ്ങള്
നതിര്ണയതിക്കുനതതിനഞയതി ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നആസഞനകതഞ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
ശേഞഖയതികലെഞനഉളളനനതിര്ദ്ദേതിഷനസലെത്തുവച്ചുഞ്ചാംനഅപ്രകേഞരമുളളനസമയത്തുഞ്ചാംനതനതികക്റ്റ്നകനരതിടക്റ്റ്നഒര
ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം ന വതിളതിച്ചുകൂട്ടുകേകയഞ ന അഥവഞ ന ഒര ന ലപഞതകയഞഗഞ്ചാം ന വതിളതിച്ചുകൂട്ടുവഞന്
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന പ്രസതിഡന്റെതികനഞകടഞ, നലസക്രെടറതികയഞകടഞ ന ആവശേശ്യലപ്പടുകേകയഞ
ലചെയ്യഞവനതമഞകുന.

(ii) (1)-ാം ന ഉപഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം ന വതിളതിച്ചേക്റ്റ് ന കൂട്ടുന നഏലതങതിലഞ്ചാം ന കയഞഗതതിനക്റ്റ്
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ദബലെഞകേള് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന വതിളതിച്ചുകൂട്ടുന ന ലപഞതകയഞഗതതിലന്റെ ന എലഞ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാംനഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(5) നഈ ന വകുപ്പതിന്കേവീഴെതിലളള ന അകനത്വഷണഞ്ചാം ന ആറുമഞസകേഞലെയളവതിനുളളതില്
പൂര്തവീകേരതികകണതഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന വതികവചെനഞധതികേഞരതതിലഞ്ചാം ന ലെതിഖതിതമഞയതി
കരഖലപ്പടുതതിയനകേഞരണങ്ങളഞലഞ്ചാംനആനകേഞലെഞവധതി,നഅതതക്റ്റ്നസമയഞ്ചാംനദവീര്ഘതിപ്പതികഞവനതഞ്ചാം,
എനതിരനഞലഞ്ചാം ന യഞലതഞര ന വതിധതതിലഞ്ചാം, നആലകേയുളള ന കേഞലെഞവധതി ന ഒര ന വര്ഷതതില്
കേവതിയഞന്നപഞടതിലഞതതമഞണക്റ്റ്.ന

(6) നഅകനത്വഷണ ന വതിചെഞരണ ന പൂര്തതിയഞകുകമ്പഞള് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
രൂപവീകേരണതതികലെഞ ന ന പ്രവര്തനതതികലെഞ ന ന അഥവഞ ന സഞമ്പതതികേ ന സതിതതിയതികലെഞ
സഞരമഞയ ന നമ്പ്യൂനതയുലണനക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന കേഞണുകേയഞലണങതില് ന അകദ്ദേഹതതിനക്റ്റ് ന32-ാം
വകുപ്പതിലലെനവശ്യവസകേള്കനുസൃതമഞയതിനനനടപടതിനനനസത്വവീകേരതികഞവനതഞണക്റ്റ്.

66. കമല്കനഞടവഞ്ചാം ന പരതികശേഞധനയുഞ്ചാം.—(1) ന നരജതിസ്ട്രേഞര് ന കൂലടക്കൂലട നആവശേശ്യലമനക്റ്റ്
തഞന് ന കേരതകമ്പഞലഴെലഞഞ്ചാം ന ഏലതഞര ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെയുഞ്ചാം ന പ്രവര്തനഞ്ചാം ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്
കമല്കനഞടഞ്ചാം ന വഹതിക്കുകേകയഞ ന അഥവഞ ന ഇതതികലെയക്റ്റ് ന കവണതി ന ലപഞതവഞയകതഞ
പ്രകതശ്യകേമഞയകതഞ ന ആയ ന കരഖഞമൂലെമുളള ന ഉതരവ ന മൂലെഞ്ചാം ന തഞന് ന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന
ആലളലകഞണക്റ്റ്നകമല്കനഞടഞ്ചാംനനടതതിക്കുകേകയഞനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.ഈനഉപഖണ്ഡപ്രകേഞരമുളള
കമല്കനഞടതതില്നസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനബുക്കുകേളുലടനപരതികശേഞധനനഉള്ലപ്പടഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(6) നസര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയനക്റ്റ് ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പു ന പ്രകേഞരമുളള
പരതികശേഞധനയതില് നഅതതിലന്റെ ന ഒര നഅനക്കൗകദശ്യഞഗതികേഞഞ്ചാംഗതതിലന ന ന സനതിഹതിതനഞയതിരതിക്കുവഞന്
നതിര്കദ്ദേശേതികഞനധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.
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എനഞല് ന അങ്ങലനയുളള ന അനക്കൗകദശ്യഞഗതികേഞഞ്ചാംഗതതിനക്റ്റ് ന പരതികശേഞധന ന സത്വയഞ്ചാം
നടത്തുനതതിനുളളനഅധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതല.

** ** ** **

66എ. നനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള് ന നല്കുവഞനുളള ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന അധതികേഞരങ്ങള്.—ഈ
ആകതിലലെയുഞ്ചാം ന അതതിന്കേവീഴെതില് ന ഉണഞകതിയതിട്ടുളള ന ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന വശ്യവസകേള്ക്കു
വതികധയമഞയതി, നഈ നആകതിലന്റെ ന ആവശേശ്യങ്ങള് ന നതിറകവറനതതിനഞകയഞ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം
ലപഞതജനങ്ങളുലടയുഞ്ചാം ന കനടതതിനഞയതി ന സര്കഞരതിലന്റെ ന നയങ്ങള് ന നടപ്പതിലെഞക്കുനതതിനു
കവണതികയഞനരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്നലപഞതവഞയനനതിര്കദ്ദേശേങ്ങളുഞ്ചാംനമഞര്ഗ്ഗനനതിര്കദ്ദേശേങ്ങളുഞ്ചാംനഏലതങതിലഞ്ചാം
അലലങതില്നഎലഞനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനനല്കേഞവനതഞണക്റ്റ്.

66ബതി. നഉകദശ്യഞഗസന്മേഞരലട ന സലസ്പെന്ഷന്.—65-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം
അകനത്വഷണവതിചെഞരണ ന നടത്തുനതതിനതിടയതികലെഞ, ന 66-ാം ന വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം ന പരതികശേഞധന
നടത്തുകമ്പഞകഴെഞ, ന64-ാംനവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാംനഓഡതിറക്റ്റ് നനടത്തുകമ്പഞകഴെഞ ന68എന വകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതികലപ്പടനവതിജതിലെന്സക്റ്റ്നഓഫവീസറുലടനറതികപ്പഞര്ടതികന്മേകലെഞ, നഏലതങതിലഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
പ്രസതിഡകന്റെഞ, നദവസക്റ്റ് ന പ്രസതിഡകന്റെഞ ന ലചെയര്മഞകനഞ, നദവസക്റ്റ് ന ലചെയര്മഞകനഞ, നകേമതിറതി
ലമമ്പകറഞ ന അലഞത ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസന് ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെകയഞ ന അതതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടകയഞനതഞല്പ്പരശ്യതതിനക്റ്റ്നഹഞനതികേരമഞയനഏലതങതിലഞ്ചാംനപ്രവര്തതിനലചെയതഞകയഞ,
ആ ന ഉകദശ്യഞഗസന് ന കേണക്കുകേളതില് ന കൃത്രതിമഞ്ചാം ന കേഞണതിക്കുകേകയഞ ന വശ്യഞജകരഖയുണഞകല്,
സഞ്ചാംഘതതിന്റെ ന കരഖകേള് ന നശേതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം, നതഞറുമഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്യുകേ ന എനതിവയതില്
ഏര്ലപ്പടതിട്ടുലണനക്റ്റ് ന വതിശേത്വസതികഞന് ന തകകേഞരണങ്ങളുലണകനഞ ന കബഞദശ്യലപ്പടുനപകഞ്ചാം
എഴുതതി ന കരഖലപ്പടുതലപ്പട ന കേഞരണങ്ങളതികന്മേല്, നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ്, നഅതരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
കേമതിറതികയഞടക്റ്റ് ന ആ ന കുറതതിനക്റ്റ് ന ഉതരവഞദതിയഞയ ന ഉകദശ്യഞഗസഥലനകയഞ
ഉകദശ്യഞഗസന്മേഞലരകയഞനഉടന്നസലസ്പെന്ഡക്റ്റ്നലചെയ്യഞന്നനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാംനനല്കേഞവനതഞണക്റ്റ്.

66സതി. നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന റതികടണുകേള്നസമര്പ്പതികല്.—ഓകരഞ നസഹകേരണനസഞ്ചാംഘവഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുനനവതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങള്നഅടങ്ങതിയ നറതികടണുകേള്, നഓകരഞ നസഞമ്പതതികേ നവര്ഷവഞ്ചാം
അവസഞനതിച്ചേക്റ്റ് ന ആറുമഞസതതിനകേഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന മുമ്പഞലകേ ന ഫയല് ന ലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:—

** ** ** **

(എഫക്റ്റ്) ഈ ന ആകതിലലെകയഞ ന ചെടങ്ങളുലടകയഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വശ്യവസകേള്കക്റ്റ്
അനുസൃതമഞയതിനരജതിസ്ട്രേഞര്നആവശേശ്യലപ്പടുനനമകറലതഞരനവതിവരവഞ്ചാം.

** ** ** **
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68. സര്ച്ചേഞര്ജക്റ്റ്.—(1) നഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനആഡതിറക്റ്റ്നലചെയ്യുകേകയഞനഅതതിലന്റെനകേഞരശ്യതതില്
അകനത്വഷണനവതിചെഞരണനനടത്തുകേകയഞനഅതക്റ്റ്നപരതികശേഞധതിക്കുകേകയഞനഅലലങതില്നഅതതിലന്റെ
പ്രവര്തനഞ്ചാം ന അവസഞനതിപ്പതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുനതതിനതിടയതില് ന ആ ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
സഞ്ചാംഘടനകയഞ, നനടതതികപ്പഞ ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേ ന കേഞരശ്യഞ്ചാം ന ഭരകമല്പ്പതികലപ്പടതിരതിക്കുവഞകനഞ,
അഥവഞ ന സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന ഉകദശ്യഞഗസകനഞ ന ജവീവനകഞരകനഞ ന ആയകതഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
സമയതക്റ്റ് നആയതിരനകതഞ നആയ നആള് നആലരങതിലഞ്ചാം, നഈ നആകതികനഞ, നചെടങ്ങള്കകഞ,
ദബലെഞകേള്കകഞനവതിരദമഞയതിനഏലതങതിലഞ്ചാംനപണവഞ്ചാംനലകേഞടുതതിട്ടുലണകനഞ,നഅഥവഞനടസ്റ്റക്റ്റ്
ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞകണഞ ന മനധഃപൂര്വമഞയ ന ഉകപകയഞകലെഞ, നലകേടുകേഞരശ്യസതയഞകലെഞ
സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ നആസ്തതികേളതില് ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന നഷകമഞ ന നഞശേകമഞ ന വരതതിയതിട്ടുലണകനഞ,
അഥവഞ ന അങ്ങലനയുളള ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാംവകേ നഏലതങതിലഞ്ചാം ന പണകമഞ ന മറ ന വസ്തുകവഞ ന ദുര്ഭരണഞ്ചാം
നടത്തുകേകയഞ ന അപഹരതികകയഞ, നചെതതിവഞയതി ന ദകേവശേഞ്ചാം ന വയ്ക്കുകേകയഞ ന ലചെയതിട്ടുലണകനഞ
അഥവഞ ന കരഖകേള് നനശേതിപ്പതിക്കുകേകയഞ ന നശേതിപ്പതികഞന് നഇടയഞക്കുകേകയഞ ന ലചെയതിട്ടുലണകനഞ
കേഞണുകേയഞലണങതില്, നരജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന സത്വകമധയഞകയഞ, നഅഥവഞ ന കേമതിറതിയുലടകയഞ,
ലെതികേത്വതികഡററുകടകയഞ, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉതമര്ണലന്റെകയഞ ന അകപകയതിന്കമകലെഞ
അങ്ങലനയുള നആളുലട ന നടപടതിലയപ്പറതി നസത്വയഞ്ചാം നഅകനത്വഷണ നവതിചെഞരണ നനടത്തുകേകയഞ
അഥവഞ ന ഈ ന ആവശേശ്യതതികലെകക്റ്റ് ന കരഖഞമൂലെമഞയ ന ഉതരവപ്രകേഞരഞ്ചാം ന തഞന്
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ആകളഞടക്റ്റ് ന അകനത്വഷണ ന വതിചെഞരണ ന നടത്തുവഞന്
നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുകേകയഞനലചെയ്യഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(3)(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന പണകമഞ ന വസ്തുകവഞ, നപലെതിശേകയഞ, നലചെലെകവഞ,
നഷപരതിഹഞരകമഞ നതതിരതിലകേ നഅടയ്ക്കുകേകയഞ ന മടകതിലകഞടുക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യഞതതിടതക്റ്റ്, നഈ
ആകതിലലെ ന79-ാം ന വകുപ്പതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതിച്ചേതിരതിക്കുന നപ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഭൂമതികന്മേലളള ന ലപഞതകര
കുടതിശതികേ ന എനതകപഞലലെ ന അങ്ങലനയുളള ന തകേകേള് ന ബനലപ്പട ന ആളുകേളതില് ന നതിനഞ്ചാം
ഈടഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞര്നഅടതിയന്തരനനടപടതികേള്നസത്വവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

68എ.നവതിജതിലെന്സക്റ്റ്നആഫവീസര്.—(1) രജതിസ്ട്രേഞര് ന റഫര് ന ലചെയ്കതകഞവന
ദുര്വതിനതികയഞഗഞ്ചാം,നഅഴെതിമതതി,നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെനമകറലതങതിലഞ്ചാംനമുഖശ്യമഞയനക്രെമകകടുകേള്നഎനവീ
സഞ്ചാംഗതതികേളതികന്മേലളള ന അകനത്വഷണ ന വതിചെഞരണയുഞ്ചാം ന അകനത്വഷണവഞ്ചാം ന നടത്തുനതതിനുളള
അധതികേഞരകതഞടുകൂടതി നലഡപമ്പ്യൂടതി നഇന്ലസ്പെക്ടര് നജനറല്നഓഫക്റ്റ് ന കപഞലെവീസതിലന്റെ നപദവതിയതില്
തഞലഴെയലഞത ന ഒര ന ആഫവീസലറ ന വതിജതിലെന്സക്റ്റ് ന ആഫവീസറഞയതി ന സര്കഞര്
നതിയമതികകണതഞണക്റ്റ്.

(2) നനതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനരവീതതിയതില് നവതിജതിലെന്സക്റ്റ് നആഫവീസര്, നഅകനത്വഷണ
വതിചെഞരണയുഞ്ചാംനഅകനത്വഷണവഞ്ചാംനനടകതണതഞണക്റ്റ്.
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(3) നവതിജതിലെന്സക്റ്റ് ന ആഫവീസര്, നസഹകേരണസഞ്ചാംഘ ന രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന ഭരണ
നതിയന്ത്രണതതിന്കേവീഴെതില്നആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

എനഞല്നഈനവകുപ്പുപ്രകേഞരമുളളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനരജതിസ്ട്രേഞറുലടനഅധതികേഞരങ്ങള്
മലറഞരഞള്കക്റ്റ്നനല്കേഞന്നപഞടതിലഞതതഞണക്റ്റ്.

69. സഹകേരണ ന ആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതിയുഞ്ചാം ന രജതിസ്ട്രേഞറുഞ്ചാം ന തവീര്പ്പഞകകണ
തര്കങ്ങള്.—(1) തത്സമയഞ്ചാം ന നതിലെവതിലളള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന നതിയമതതില് ന എന്തുതലന
അടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം,—

(എ) അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരനവര്ക്കുഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരനവരഞ്ചാംനപകരതരഞയനഅഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാംനമുകഖനനകതര്ച്ചേനലചെയ്യുനനആളുകേള്ക്കുഞ്ചാം
ഇടയതികലെഞ,നഅലലങതില്

** ** ** **

(എച്ചേക്റ്റ്) സഞ്ചാംഘവഞ്ചാംനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനഒരനഉതമര്ണനുഞ്ചാംനതമതികലെഞനഒരനതര്കഞ്ചാം
ഉണഞവകേയഞലണങതില്,

അപ്രകേഞരമുളളനതര്കഞ്ചാംനധനസഞ്ചാംബനമലഞതനതര്കങ്ങളതില്ലപ്പടുനതഞലണങതില് ന70എ
വകുപ്പതിന് ന കേവീഴെതില് ന രൂപവീകേരതിച്ചേതിട്ടുളള ന സഹകേരണ ന ആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതിക്കുഞ്ചാം
ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ന തര്കങ്ങളതില്ലപ്പടുനവയഞലണങതില് ന രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുഞ്ചാം ന റഫര്
ലചെകയ്യണതഞ്ചാം, നആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതികയഞ ന രജതിസ്ട്രേഞകറഞ, നഅതത ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
അങ്ങലനയുളള ന തര്കഞ്ചാം ന തവീര്പ്പഞകകണതഞ്ചാം, നഅപ്രകേഞരമുളള ന തര്കലത ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്
ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വശ്യവഹഞരകമഞ നഅഥവഞ ന മറ ന നടപടതികേകളഞ ന സത്വവീകേരതികഞന് ന മറ ന യഞലതഞര
കകേഞടതതികകഞനഅധതികേഞരസഞനതതികനഞനഅധതികേഞരതിതയുണഞയതിരതിക്കുനതലഞതതമഞകുന.

** ** ** **

69എ. നസഹകേരണ നഓഞ്ചാംബുഡ്സഞന്.—(1) നസര്കഞരതിനക്റ്റ്, നഔകദശ്യഞഗതികേ ന ഗസറതില്
വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം, നബഞങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന ഇടപഞടുകേള് ന നടത്തുന ന സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
ബഞങതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന നമ്പ്യൂനതകേള് നഅലലങതില് ന മറ ന കസവനങ്ങളതിലലെ ന നമ്പ്യൂനതകേള് നഎനതിവയുമഞയതി
ബനലപ്പട നപരഞതതികേള് നപരതിഹരതികഞന് നപ്രഞപ്തമഞക്കുകേ നഎന ന ഉകദ്ദേശേശ്യകതഞലട ന"കകേരള
സഹകേരണനഓഞ്ചാംബുഡ്സഞന്നപദതതി"നഎനനകപരതില്നഒരനപദതതിനഉണഞകഞവനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

70. തര്കങ്ങളതികന്മേലളളനഅവഞര്ഡക്റ്റ്.—(1)നന69-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം
ഒര നതര്കതതിലന്റെ ന റഫറന്സക്റ്റ് ന ലെഭതിച്ചേഞല്, നസഹകേരണനആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതി, നഈ
ആകതിലലെയുഞ്ചാം ന അതതിന് ന കേവീഴെതില് ന ഉണഞകതിയതിട്ടുളള ന ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന ദബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസകേള് ന അനുസരതിച്ചേക്റ്റ് ന ഒര ന വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം ന ഒര ന അവഞര്ഡക്റ്റ് ന പഞസഞകകണതഞ്ചാം
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അങ്ങലനയുളള ന അവഞര്ഡക്റ്റ് ന82-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന വശ്യവസകേള്കക്റ്റ് ന വതികധയമഞയതി,
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(6) ഈനആകതിലലെയുഞ്ചാം നചെടങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം, നദബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം നവശ്യവസകേള്
അനുസരതിച്ചേക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞകറഞനഅലലങതില്നഇകഞരശ്യതതില്നഅധതികേഞരഞ്ചാംനനല്കേലപ്പടതിട്ടുളളനആകളഞ
തര്കതതില് ന തവീരമഞനലമടുക്കുകേകയഞ ന അലലങതില് ന ആര്ബതികടഷന് ന അവഞര്ഡക്റ്റ്
പഞസഞക്കുകേകയഞനലചെകയ്യണതഞ്ചാംനഅങ്ങലനയുളളനതവീര്കപ്പഞനഅവഞര്കഡഞ ന82-ാംനവകുപ്പതിലലെ
വശ്യവസകേള്കക്റ്റ് ന വതികധയമഞയതി ന അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുനതമഞണക്റ്റ്. ന നതവീര്കപ്പഞ ന അവഞര്കഡഞ
തവീരമഞനമഞകേഞനതിരതികക, നഅതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നരജതിസ്ട്രേഞര്കകഞ ന അപ്രകേഞരമുളള
ആള്കകഞ, നആര്ബതികടറര്കകഞ ന നവീതതി ന തഞല്പ്പരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം, നതനതികക്റ്റ് ന ആവശേശ്യലമനക്റ്റ്
കതഞനഞവനനഅപ്രകേഞരമുളളനതഞല്കഞലെതികേനഉതരവകേള്നപുറലപ്പടുവതികഞവനതഞണക്റ്റ്.

70എ. നസഹകേരണ ന ആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതികേള്.—(1) നഈ ന ആകക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം
നല്കേലപ്പടതിട്ടുളള ന അധതികേഞരങ്ങള് ന വതിനതികയഞഗതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന ചുമതലെകേള്
നതിര്വഹതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം ന ആവശേശ്യമഞകയകഞവന ന അത്രയുഞ്ചാം ന എണഞ്ചാം ന സഹകേരണ
ആര്ബതികടഷന്നകകേഞടതതികേള്നഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്നരൂപവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

(2) നസഹകേരണ ന ആര്ബതികടഷന് ന കകേഞടതതിയതികലെയക്റ്റ് ന നതിയമതികലപ്പകടണന
വശ്യക്തതിയുലട ന കയഞഗശ്യതകേള്, നകേഞലെഞവധതി, നശേമ്പളവഞ്ചാം ന അലെവന്സുകേളുഞ്ചാം ന മറക്റ്റ് ന കസവന
വശ്യവസകേളുഞ്ചാംനഅതതനസമയഞ്ചാംനഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്നനതിശ്ചയതിക്കുനനവതിധതതിലെഞയതിരതിക്കുനതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

73. ലെതികേത്വതികഡററുലട ന അധതികേഞരങ്ങള്.—(1) നഇതതികലെയക്റ്റ് ന ഉണഞകതിയതിട്ടുള
ഏലതങതിലഞ്ചാംനചെടങ്ങള്കക്റ്റ്നവതികധയമഞയതിനഏലതഞരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനനതിര്തല്നലചെയ്യുനതതിനഞകണഞ
ഉതരവനപുറലപ്പടുവതിച്ചേതിട്ടുളതക്റ്റ്, നആനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനമുഴുവന്നസത്വത്തുഞ്ചാംന72-ാംനവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതികലപ്പടുന ന ലെതികേത്വതികഡററതില് ന ഉതരവക്റ്റ് ന നടപ്പതില് ന വരന ന തവീയതതി ന മുതല്
നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുനതഞ്ചാം,നലെതികേത്വതികഡററര്കക്റ്റ്നഅങ്ങലനയുളനസത്വതക്റ്റ്,നവതില്ക്കുകേകയഞനമകറഞ
ലചെയക്റ്റ്നവസൂലെഞകഞന്നഅധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതമഞകുന.

** ** ** **

(2എ)ന ന72-ാംനവകുപ്പക്റ്റ് ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാംനനതിയമതികലപ്പടനലെതികേത്വതികഡറര്,
തലന്റെ ന നതിയമന ന തവീയതതി ന മുതല് ന മൂന ന വര്ഷകഞലെഞവധതിക്കുളതില് ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം ന നതിര്തല്
ലചെയ്യുനതതിനുളനനടപടതിനക്രെമങ്ങള്നപൂര്തതിയഞകകണതഞണക്റ്റ്.
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വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം.—71-ാംനവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാംനഒരനസഞ്ചാംഘഞ്ചാംനനതിര്തല്നലചെയ്തുലകേഞണള
ഉതരവതിലനതതിലര ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന അപ്പവീല് ന കബഞധതിപ്പതിച്ചേതിട്ടുലണങതില്, നആ ന അപ്പവീല്
നതിലെവതിലള ന കേഞലെഞവധതി, നമൂനവര്ഷ ന കേഞലെഞവധതി ന കേണക്കു ന കൂട്ടുനതതില് ന നതിനഞ്ചാം
ഒഴെതിവഞകകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

74സതി. നചെതിലെ ന സഹകേരണ ന സഞപനങ്ങളതില് ന പരതികശേഞധന ന നടതല്.—66-ാം
വകുപ്പതില്നഎന്തുതലനനഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം,നരജതിസ്ട്രേഞര്,നഎലഞനഅലപ്പകക്റ്റ്,നലഫഡറല്,നകകേന
സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന"കേഞരശ്യങ്ങള്" നഓകരഞനവര്ഷവഞ്ചാംനപരതികശേഞധതിക്കുകേകയഞനപരതികശേഞധതിപ്പതികഞന്
ഇടയഞക്കുകേകയഞ നലചെകയ്യണതഞ്ചാം നഈനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട നപരതികശേഞധനഞ നഉകദശ്യഞഗസന്മഞരലട
അധതികേഞരങ്ങള് ന66-ാംനവകുപ്പതിലലെ ന(4)-ാംനഉപവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാംനവതിനതിര്കദ്ദേശേതിച്ചേതിരതിക്കുനത
പ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതമഞണക്റ്റ്.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം.—ഈ ന വകുപ്പു ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന നടതതിയ ന പരതികശേഞധന ന തത്സമയഞ്ചാം
പ്രഞബലെശ്യതതിലളള ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന നതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാം ന നടതതിയ ന പരതികശേഞധനയക്റ്റ് ന പുറകമയുഞ്ചാം
അതതിനക്റ്റ്നനമ്പ്യൂനതനവരതഞതനവതിധതതിലഞ്ചാംനആയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

76. ഉതരവകേളുഞ്ചാംനമറഞ്ചാംനനടപ്പഞകല്.—68-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്, നപ്രകേഞരകമഞ
75-ാംനവകുപ്പുപ്രകേഞരകമഞ നപുറലപ്പടുവതിക്കുനനഏലതഞരനഉതരവഞ്ചാം, ന70-ാംനവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാം
പുറലപ്പടുവതിക്കുന ന ഏലതഞര ന തവീര്കപ്പഞ ന അവഞര്കഡഞ ന അതഞ്ചാം ന73-ാം ന വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം
ലെതികേത്വതികഡറര്നപുറലപ്പടുവതിക്കുനനഏലതഞരതരവഞ്ചാംന82-ാംനവകുകപ്പഞ,ന84-ാംനവകുകപ്പഞ,ന85-ാം
വകുകപ്പഞ ന86-ാം നവകുകപ്പഞ നപ്രകേഞരഞ്ചാം നദടബമ്പ്യൂണല് നപുറലപ്പടുവതിക്കുന നഏലതഞരതരവഞ്ചാം,
83-ാംനവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാംനപുറലപ്പടുവതിക്കുനനഏലതഞരതരവഞ്ചാം,നനടപ്പഞകലപ്പടുനതിലലങതില്,—

** ** ** **

80. സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന ഉകദശ്യഞഗസന്മഞരഞ്ചാം ന മറഞ്ചാം.—(1) നഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്
സഞ്ചാംസഞനലത ന സഞ്ചാംഘങ്ങലള ന അവയുലട ന മഞതൃകേയുഞ്ചാം ന സഞമ്പതതികേ ന നതിലെയുമനുസരതിച്ചേക്റ്റ്
തരഞ്ചാംതതിരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(3) നഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്, ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് ന പ്രകതശ്യകേഞ്ചാം ന പറഞ്ഞെതിട്ടുള ന പലെതരഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട ന ഉകദശ്യഞഗസന്മഞരകടയുഞ്ചാം, നകജഞലെതികഞരകടയുഞ്ചാം ന പരവീകഞകയഞഗശ്യതയുഞ്ചാം,
പ്രതതിഫലെവഞ്ചാം ന പനടതികേളുഞ്ചാം ന മറ ന കസവന ന വശ്യവസകേളുഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രതിക്കുന ന ചെടങ്ങള്
ഉണഞകകണതഞണക്റ്റ്. ന [പതില്കഞലെ ന പ്രഞബലെശ്യകതഞടുകൂടതികയഞ ന മുന്കേഞലെ
പ്രഞബലെശ്യകതഞടുകൂടതികയഞ]
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(3എ) നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെനഉകദശ്യഞഗസരലടയുഞ്ചാംനജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാംനറതിക്രൂടക്റ്റ്ലമന്റുഞ്ചാം
കസവന ന വശ്യവസകേളുഞ്ചാം ന സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്റ്റ്, നഈ ന ആകതികലെഞ ന അതതിന്കേവീഴെതില് ന ഉണഞകതിയ
ചെടങ്ങളതികലെഞ ന പുറലപ്പടുവതിച്ചേ ന ഉതരവകേളതികലെഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
ദബകലെഞകേളതികലെഞ ന എന്തുതലന ന അടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം ന പടതികേ ന1-ല് ന പറഞ്ഞെതിട്ടുള
സഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെ ന കനരതിട്ടുളള ന നതിയമനഞ്ചാം ന അവലെഞ്ചാംബതിച്ചേതിട്ടുള, നഉകദശ്യഞഗസരലടയുഞ്ചാം
ജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാം ന എലഞ ന നതിയമനങ്ങളുഞ്ചാം ന കകേരള ന പബതികേക്റ്റ് ന സര്വവീസക്റ്റ് ന കേമവീഷന്
തയ്യഞറഞക്കുന ന ലസലെകക്റ്റ് ന ലെതിസ്റ്റതില് ന നതിനഞ്ചാം ന നടകതണതഞ്ചാം ന അതരഞ്ചാം ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പക്റ്റ്
നടത്തുകമ്പഞള്ന1958-ലലെനകകേരളനകസ്റ്ററക്റ്റ്നസകബഞര്ഡതികനറക്റ്റ്നസര്വവീസക്റ്റ്നചെടങ്ങളതിലലെന14നമുതല്
17 നവലരയുളള ന ചെടപ്രകേഞരമുളള ന സഞ്ചാംവരണതതത്വങ്ങള് ന കൂടതി ന പഞലെതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ്
നടകതണതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(5) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതികലെഞ ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പതികലെഞ ന എന്തുതലന
അടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം,നഓകരഞനസഞ്ചാംഘതതിലലെയുഞ്ചാംനജവീവനകഞരലടനആലകേനതസ്തതികേകേളുലടനമൂന
ശേതമഞനഞ്ചാം ന ലമഡതികല്നകബഞര്ഡക്റ്റ് നസഞകശ്യലപ്പടുതതിയതപ്രകേഞരഞ്ചാം നനഞല്പ്പതക്റ്റ് നശേതമഞനകമഞ
അതലെധതികേകമഞ ന അവശേതയുള ന ശേഞരവീരതികേ ന ദവകേലെശ്യമുള ന ആള്കഞര്കക്റ്റ് ന സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം
ലചെകയ്യണതഞ്ചാം ന ആ ന നതിയമനതതിലന്റെ ന നടപടതിക്രെമഞ്ചാം ന നതിര്ണയതികലപ്പടുന
പ്രകേഞരമഞയതിരതികകണതമഞണക്റ്റ്.

എനഞല്നകകേഡര്നതസ്തതികേകേളുഞ്ചാംനഅനുവദതികലപ്പടനതസ്തതികേകേളുഞ്ചാംനഉള്ലപ്പലടനപതതില്
കൂടുതലഞ്ചാം ന മുപ്പതതിമൂനതില് ന കുറവഞ്ചാം ന ജവീവനകഞരള ന സഞ്ചാംഘങ്ങളതില് ന കുറഞ്ഞെതക്റ്റ് ന ഒര
തസ്തതികേലയങതിലഞ്ചാം നശേഞരവീരതികേ നദവകേലെശ്യമുള നആളുകേളതില്ലപ്പടുന ന ഒര ന ജവീവനകഞരനഞയതി
സഞ്ചാംവരണഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(8) നസര്കഞര്, നഉതരവ ന വഴെതി, നഏലതങതിലകമഞ ന എലഞകമഞ ന വതിഭഞഗങ്ങളതിലളള
സഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട നജവീവനകഞര്കഞയതി നഏകേവീകൃത ന കസവന നചെടങ്ങളുഞ്ചാം ന ലപരമഞറ
ചെടങ്ങളുഞ്ചാംനഉണഞകകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

80എ. നലപന്ഷന്നപദതതി.—(1) ന നസഞ്ചാംഘങ്ങളതിലലെനജവീവനകഞര്കക്റ്റ് നഈനആകതിലലെ
വശ്യവസകേള് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന രൂപവീകേരതിച്ചേ ന കബഞര്ഡകേളതിലലെ ന ജവീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം ന ലപന്ഷന്
നല്കുനതതിനക്റ്റ് ന ഒര ന ലപന്ഷന് ന ഫണക്റ്റ് ന ഏര്ലപ്പടുത്തുനതതികലെക്കു ന കവണതി ന ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്
ഗസറതില് ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന മൂലെഞ്ചാം ന അതതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പടതിരതിക്കുന ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഒര
ലസല്ഫക്റ്റ് ന ഫതിനഞന്സതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന ലപന്ഷന് ന പദതതി ന രൂപലപ്പടുതഞവനതഞ്ചാം ന വതിവതിധ
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വതിഭഞഗങ്ങളതില്ലപ്പട ന സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്റ്റ് ന അലലങതില് ന കബഞര്ഡകേള്കക്റ്റ് ന ഈ ന പദതതി
ബഞധകേമഞക്കുനതതിനക്റ്റ്നവശ്യതശ്യസ്തനതവീയതതികേള്നനതിര്ണയതികഞവനതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

80ബതി. സഹകേരണ ന സര്വവീസക്റ്റ് ന പരവീകഞ ന കബഞര്ഡക്റ്റ്.—(1) നഈ ന ആകതികലെഞ
ചെടങ്ങളതികലെഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന ഉകദശ്യഞഗസന്മഞലരകയഞ ന ജവീവനകഞലരകയഞ
റതിക്രൂടക്റ്റ് ന ലചെയ്യുനതമഞയതി നബനലപ്പടനദബകലെഞകേളതികലെഞ നഎന്തുതലനനഅടങ്ങതിയതിരനഞലഞ്ചാം
ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ് ന ഗസറക്റ്റ് ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന വഴെതി നസഞ്ചാംസഞനലത നപ്രഞഥമതികേ ന കേഞര്ഷതികേ ന വഞയഞ
സഞ്ചാംഘങ്ങള്, നപ്രഞഥമതികേനവഞയഞനസഞ്ചാംഘങ്ങള്, നഅര്ബന്നസഹകേരണനബഞങ്കുകേള്, നപ്രഞഥമതികേ
കേഞര്ഷതികേ ന ഗ്രേഞമവതികേസന ന ബഞങ്കുകേള് ന എനതിവയതികലെയക്റ്റ് ന ജൂനതിയര് ന ഗുമസന്മഞരലടയുഞ്ചാം
അതതിനു ന മുകേളതിലലെ ന വതിഭഞഗങ്ങളതിലളള ന തസ്തതികേകേളതികലെയ്ക്കുളള ന കനരതിട്ടുളള ന എലഞ
നതിയമനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതിനഎഴുത്തുനപരവീകനനടത്തുനതതിനഞയതിനഒരനസഹകേരണനസര്വവീസക്റ്റ്
പരവീകഞകബഞര്ഡക്റ്റ്നരൂപവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

88. സര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയനുകേളുലട ന രൂപവീകേരണഞ്ചാം.—(1)
സഞ്ചാംസഞനതതിനകേത്തുളളനഓകരഞനസര്കതിളതിനുഞ്ചാംനസര്കഞര്, നഗസറതില്നവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴെതി
ഇനതിപ്പറയുന ന അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞടു ന കൂടതിയ ന ഒര ന സര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയന്
രൂപവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:—

** ** ** **

(ഇ) ആനസര്കതിളതിനക്റ്റ് നകമല്നഅധതികേഞരതിതയുളളനസഹകേരണനസഞ്ചാംഘങ്ങളുലട
അസതിസ്റ്റന്റെക്റ്റ്നരജതിസ്ട്രേഞര്ന(ആഡതിറക്റ്റ്),നഎകക്റ്റ്നഒഫതികഷശ്യഞ;

** ** ** **

88ബതി. നസര്കതിള്നസഹകേരണനയൂണതിയന്നരൂപവീകേരതികഞന്നകേഴെതിയഞതതിരതിക്കുകമ്പഞള്
ആഫവീസറുലട ന നതിയമനഞ്ചാം.—സര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയലന്റെ ന കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുകേയുഞ്ചാം ന പുതതിയ ന യൂണതിയന് ന രൂപവീകേരതികഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്യുകമ്പഞള്
അലലങതില് ന നതിലെവതിലള നസര്കതിള് നസഹകേരണ നയൂണതിയനതിലലെ നഅഞ്ചാംഗങ്ങള് ന ഒനടങഞ്ചാം
രഞജതിവയ്ക്കുകമ്പഞള്നഅലലങതില്നരഞജതിയതിലൂലടകയഞനമറനവതിധതതികലെഞനസര്കതിള്നസഹകേരണ
യൂണതിയനതില് ന ഒഴെതിവകേള് ന ഉണഞവകേയുഞ്ചാം നഅവകശേഷതിക്കുന നഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലട നഎണഞ്ചാംലകേഞണക്റ്റ്
കേത്വഞറഞ്ചാംനതതികേയഞന്നകേഴെതിയഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ്യുകമ്പഞള്നഅലലങതില്നസര്കതിള്നസഹകേരണ
യൂണതിയനക്റ്റ്നഅതതിലന്റെനപതതിവക്റ്റ്നകയഞഗഞ്ചാംനതടര്ച്ചേയഞയനആറുമഞസകതകക്റ്റ്നനടതഞന്നകേഴെതിയഞലത
വരകമ്പഞള്,നഅലലങതില്,

** ** ** **
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(iii) നഒരനപുതതിയനസര്കതിള്നസഹകേരണനയൂണതിയലനനഔകദശ്യഞഗതികേനചുമതലെകേള്
ഏലറടുക്കുനതതില്നതിനക്റ്റ് ന തടയലപ്പടതഞകയഞ ന പുതതിയ ന സര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയന്
ചുമതലെനഏലറടുക്കുനതതില്നപരഞജയലപ്പടതഞകയഞ,

രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന കബഞദശ്യമഞകുനതിടതക്റ്റ്, നസര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയലന്റെ ന കേഞരശ്യങ്ങള്
ദകേകേഞരശ്യഞ്ചാം ന ലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ് ന ഒര നആഫവീസലറ ന ഉതരവതിലൂലട ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പടഞവന
ആറുമഞസ ന കേഞലെഞവധതിയതികലെകക്റ്റ് ന രജതിസ്ട്രേഞര്കക്റ്റ് ന നതിയമതികഞവനതഞ്ചാം ന ആ ന കേഞലെഞവധതി
രജതിസ്ട്രേഞറുലട ന വതികവചെനഞധതികേഞരഞ്ചാം ന ഉപകയഞഗതിച്ചുഞ്ചാം ന ലെതിഖതിതമഞയതി ന കരഖലപ്പടുതതിയ
കേഞരണങ്ങളഞലഞ്ചാം, നഅതതക്റ്റ് ന സമയഞ്ചാം, നദവീര്ഘതിപ്പതികഞവനതഞ്ചാം ന എനതിരനഞലഞ്ചാം, നലമഞതഞ്ചാം
കേഞലെഞവധതി ന യഞലതഞര നസഞ്ചാംഗതതിയതിലഞ്ചാം ന ഒര ന വര്ഷകമഞ ന പ്രസ്തുത നസര്കതിള് നസഹകേരണ
യൂണതിയന് നപുനധഃരൂപവീകേരതികലപ്പടുനതവലരകയഞ ന ഇതതില് നഏതഞകണഞ നആദശ്യഞ്ചാം ന വരനതക്റ്റ്,
അതക്റ്റ്നകേവതിയഞന്നപഞടതിലഞതതഞ്ചാംനആകുന.

** ** ** **

89. സഞ്ചാംസഞന നസഹകേരണനയൂണതിയന് നസഞപതികല്.—(1) നഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്, നഗസറക്റ്റ്
വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാംനഒരനസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനയൂണതിയന്നസഞപതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(4)ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പതിലന്റെന(ബതി)നഖണ്ഡതതില്നപറഞ്ഞെതിട്ടുളനമഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്നകേമതിറതി
തഞലഴെനപറയുനനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്നഅടങ്ങുനതഞയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:—

** ** ** **

(ഡതി) ന 88-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന(സതി) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പട ന എലഞ ന സര്കതിള് ന സഹകേരണ ന യൂണതിയനുകേളുലട ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്,
അവരതില്നതിനഞ്ചാം ന നതിര്ണയതികലപ്പടഞവന ന അങ്ങലനയുള ന രവീതതിയതില് ന ലതരലഞ്ഞെടുത
ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഇ) 88-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന(ഡതി) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പടനസര്കതിള്നസഹകേരണനയൂണതിയനുകേളുലടനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്,നഅവരതില്നതിനഞ്ചാം
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനഅങ്ങലനയുളനരവീതതിയതില്നലതരലഞ്ഞെടുതനഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(എഫക്റ്റ്) ന 88-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന(ഇ) നഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞെടുകലപ്പടനസര്കതിള്നസഹകേരണനയൂണതിയനുകേളുലടനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്,നഅവരതില്നതിനഞ്ചാം
നതിര്ണയതികലപ്പടഞവനനഅങ്ങലനയുളനരവീതതിയതില്നലതരലഞ്ഞെടുതനഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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89ബതി.നനസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനയൂണതിയന്നരൂപവീകേരതികഞന്നകേഴെതിയഞതതിരതിക്കുകമ്പഞള്
ആഫവീസര്മഞരലട ന അലലങതില് ന കേമതിറതിയുലട ന നതിയമനഞ്ചാം.—സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ
യൂണതിയലന്റെ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയുലട ന കേഞലെഞവധതി ന അവസഞനതിച്ചേതിട്ടുഞ്ചാം ന ഒര ന പുതതിയ
മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതി ന രൂപവീകേരതികലപ്പടഞതതിരതിക്കുകമ്പഞള് ന അലലങതില് ന നതിലെവതിലള
മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിയതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന കൂടമഞയതി ന രഞജതിവയ്ക്കുകമ്പഞള് ന അലലങതില്
രഞജതിയതിലൂലടകയഞ ന മറക്റ്റ് ന വതിധതതികലെഞ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് നകേമതിറതിയതില് നഒഴെതിവകേള് നഉണഞവകേയുഞ്ചാം
അവകശേഷതിക്കുനനഅഞ്ചാംഗങ്ങളുലട നഎണഞ്ചാംലകേഞണക്റ്റ് നകകേഞറഞ്ചാം നതതികേയഞന്നകേഴെതിയഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകമ്പഞള്നഅലലങതില്നസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനയൂണതിയനക്റ്റ് നഅതതിലന്റെനപതതിവക്റ്റ് നകയഞഗഞ്ചാം
തടര്ച്ചേയഞയതിനആറുമഞസകതകക്റ്റ്നനടതഞന്നകേഴെതിയഞലതനവരകമ്പഞള്നഅലലങതില്,—

** ** ** **

(iii) ഒര ന പുതതിയ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതിലയ ന ഔകദശ്യഞഗതികേ ന ചുമതലെകേള്
ഏലറടുക്കുനതതില്നതിനക്റ്റ് ന തടയലപ്പടതഞകയഞ ന പുതതിയ ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതി ന ചുമതലെ
ഏലറടുക്കുനതതില്നപരഞജയലപ്പടതഞകയഞ, നസര്കഞരതിനക്റ്റ്നകബഞദശ്യമഞകുനതിടതക്റ്റ്, നസഞ്ചാംസഞന
സഹകേരണനയൂണതിയലന്റെനകേഞരശ്യങ്ങള്നദകേകേഞരശ്യഞ്ചാം നലചെയ്യുനതതിനക്റ്റ് നസഹകേരണനവകുപ്പതിലലെ
ഒരനആഫവീസലറനഉതരവതിലൂലടനവതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പടഞവനനആറുമഞസനകേഞലെഞവധതിയതികലെകക്റ്റ്
സര്കഞരതിനക്റ്റ് ന നതിയമതികഞവനതഞ്ചാം ന ആ ന കേഞലെഞവധതി ന സര്കഞരതിലന്റെ ന വതികവചെനഞധതികേഞരഞ്ചാം
ഉപകയഞഗതിച്ചുഞ്ചാം ന ലെതിഖതിതമഞയതി ന കരഖലപ്പടുതതിയ ന കേഞരണങ്ങളഞലഞ്ചാം, നഅതതക്റ്റ് ന സമയഞ്ചാം,
ദവീര്ഘതിപ്പതികഞവനതഞ്ചാംനഎനതിരനഞലഞ്ചാം,നലമഞതഞ്ചാംനകേഞലെഞവധതിനയഞലതഞരനസഞ്ചാംഗതതിയതിലഞ്ചാംനഒര
വര്ഷകമഞ ന പ്രസ്തുത ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ന കേമതിറതി ന പുനധഃരൂപവീകേരതികലപ്പടുനതവലരകയഞ, നഇതതില്
ഏതഞകണഞനആദശ്യഞ്ചാംനവരനതക്റ്റ്,നഅതക്റ്റ്നകേവതിയഞന്നപഞടതിലഞതതഞ്ചാംനആകുന.

** ** ** **

91. സഞ്ചാംസഞന ന സഹകേരണ ന യൂണതിയലന്റെ ന ചുമതലെകേള്.—(1) ന നസഞ്ചാംസഞന
സഹകേരണനയൂണതിയലന്റെനചുമതലെകേള്നതഞലഴെനപറയുനവയഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം-

(എ) സഹകേരണ ന സഞ്ചാംഘങ്ങലള ന സഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ന സഹഞയതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലപഞതവഞയതിനവതികേസതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ്യുകേ,

(ബതി) നസഹകേരണനപ്രചെരണഞ്ചാംനനടത്തുകേ,

(സതി) നസഹകേരണതതത്വങ്ങകളയുഞ്ചാംനപ്രകയഞഗങ്ങകളയുഞ്ചാംനപറതിയുളനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാം
വശ്യഞപതിപ്പതിക്കുകേ.

** ** ** **
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94. നകുറങ്ങള്.—(1) നഒര ന സഞ്ചാംഘമലഞത ന യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഇന്ഡശ്യന്
ഭഞഷയതില് ന'സഹകേരണഞ്ചാം' നഎനകതഞ, നഅതതിനു ന തത്തുലെശ്യമഞയ ന പദകമഞ ന ഭഞഗമഞയതിട്ടുള
യഞലതഞരനകപരതികലെഞ, നഅവകേഞശേകപ്പരതികലെഞ, നഗവണ്ലമന്റെതിലന്റെനഅനുമതതിനകൂടഞലതനകേച്ചേവടഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേകയഞ,നലതഞഴെതില്നനടത്തുകേകയഞനലചെയ്യഞന്നപഞടതിലഞതതഞകുന.

** ** ** **

(2) ന ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പു ന ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് ന കേച്ചേവടകമഞ ന ലതഞഴെതികലെഞ ന നടത്തുന

ഏലതഞരനവശ്യക്തതിയ്ക്കുഞ്ചാംനരണഞയതിരഞ്ചാംനരൂപകയഞളഞ്ചാംനവരഞവനനപതിഴെനശേതികനനല്കകേണതഞകുന.

(3)ന നസഞ്ചാംഘതതിലലെനഏലതങതിലഞ്ചാംനഅഞ്ചാംഗകമഞനമുമ്പതിലെലതനഅഞ്ചാംഗകമഞനമരതിച്ചുകപഞയ

അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ ന കനഞമതിനതികയഞ ന അവകേഞശേതികയഞ ന നതിയമഞനുസൃത ന പ്രതതിനതിധതികയഞ ന35-ാം

വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാംനഒനഞമലതനചെഞര്ജുണഞയതിരതികഞന്നസഞ്ചാംഘതതിനവകേഞശേമുളനവലനവസ്തുവഞ്ചാം

കേലയ്യഞഴെതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് ന ആ ന വകുപ്പതിലലെ ന വശ്യവസകേള് ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ ന അലലങതില്

അങ്ങലനയുള ന കതര്ച്ചേയക്റ്റ് ന ദൂഷശ്യഞ്ചാം ന വരതക ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന പ്രവൃതതി ന ലചെയ്യുകേകയഞ

ലചെയ്യുനതഞയഞല് ന അയഞള്കക്റ്റ് ന രണഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപകയഞളഞ്ചാം ന വരഞവന ന പതിഴെശേതിക

നല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(4) നമനധഃപൂര്വഞ്ചാം ന വശ്യഞജമഞയ നതവണകണക്കുണഞക്കുകേകയഞ, നവശ്യഞജമഞയ നവതിവരഞ്ചാം

നല്കുകേകയഞ ന ആവശേശ്യലപ്പടുകമ്പഞള് ന ബഞകതിയതിരപ്പുള ന പണഞ്ചാം ന ഹഞജരഞക്കുനതതിനക്റ്റ്

വവീഴ്ചവരത്തുകേകയഞ ന അലലങതില് ന റതികഞര്ഡകേള് ന ആഡതിറതികനഞ, നഅകനത്വഷണ

വതിചെഞരണയ്കകഞ, നപരതികശേഞധനയ്കകഞ, നലെഭശ്യമഞകതിതവീര്പ്പഞന് ന വവീഴ്ച ന വരത്തുകേകയഞ

ലചെയ്യുനനസഞ്ചാംഘകമതിറതിയ്കകഞ, നഅതതിലലെനഉകദശ്യഞഗസകനഞ, നഅഞ്ചാംഗതതികനഞനഅലലങതില്

ഈ നആകതിലലെ ന വശ്യവസകേള് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിച്ചേ ന വല ന സമന്കസഞ ന കേല്പ്പനകയഞ

നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം ന കരഖലപ്പടുതതിയ ന ഉതരകവഞ ന മനധഃപൂര്വമഞകയഞ, നനശ്യഞയമഞയ ന യഞലതഞര

കേഞരണവഞ്ചാംനകൂടഞലതകയഞനഅനുസരതികഞതതിരതിക്കുകേകയഞ,നഅലലങതില്നഈനആവശേശ്യതതികലെയക്റ്റ്

അധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുള ന ഒരഞള് ന ഈ ന ആകതിലലെ ന വശ്യവസകേള് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന തകനഞടക്റ്റ്

ആവശേശ്യലപ്പടുന ന വല ന വതിവരവഞ്ചാം ന മനധഃപൂര്വഞ്ചാം ന നല്കേഞതതിരതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുന

ഏലതഞരഞള്കകഞ,നഅയ്യഞയതിരഞ്ചാംനരൂപകയഞളഞ്ചാംനവരഞവനനപതിഴെനശേതികനനല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(4എ)ന നഏലതഞരനആഫവീസകറഞനസൂകതിപ്പുകേഞരകനഞ, നഒരനസഞ്ചാംഘതതികന്റെതഞയ

ബുക്കുകേള്, നകേണക്കുകേള്, നപ്രമഞണങ്ങള്, നകരഖകേള്, നപണഞ്ചാം, നഈടക്റ്റ്, നമറക്റ്റ് ന വസ്തുകള്

എനതിവയുലട ന സൂകതിപ്പുള ന ഒര ന ആഫവീസകറഞ ന സൂകതിപ്പുകേഞരകനഞ ന ആയതിരതിലക

അഡതിനതികസ്ട്രേറര്, നഅഡതിനതികസ്ട്രേറവീവക്റ്റ് ന കേമതിറതി, നലെതികേത്വതികഡറര്, നആഡതിറര് ന അലലങതില്
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രജതിസ്ട്രേഞകറഞ ന സഹകേരണ നആഡതിറക്റ്റ് ന ഡയറക്ടകറഞ ന ഇതതികലെകഞയതി ന അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ആള് ന എനതിങ്ങലനയുള ന ഒര ന അധതികേഞരലപ്പട ന ഉകദശ്യഞഗസനക്റ്റ് ന അവ

ദകേമഞറുവഞന് ന മനധഃപൂര്വഞ്ചാം ന വവീഴ്ച ന വരതതിയഞല്, നഒര ന വര്ഷഞ്ചാം ന വലരയഞകുന ന ഒര

കേഞലെയളവതികലെക്കുള ന തടകവഞ ന അയ്യഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപ ന വലരയഞകുന ന പതിഴെകയഞ ന അവ

രണഞ്ചാംകൂടതികയഞനനല്കേതിനശേതികതികകണതഞണക്റ്റ്.

(4ബതി)നകേമതിറതിനഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞകയഞനഭഞരവഞഹതിയഞകയഞനപ്രതതിനതിധതികേളഞകയഞനഉള

തതിരലഞ്ഞെടുപ്പതിനക്റ്റ് ന മുകമ്പഞ നആ നസമയകതഞ നഅതതിനുകശേഷകമഞ നഇതതിന് നകേവീഴെതില് നപറയുന

ഏലതങതിലഞ്ചാം നഅഴെതിമതതി ന പ്രവൃതതികേളതില് ന വശ്യഞപനപൃതരഞകുകേകയഞ നഏര്ലപ്പടുകേകയഞ ന ലചെയ്യുന

ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം, നആറുമഞസഞ്ചാം നവലരയഞകേഞവന നതടകവഞ നആയതിരഞ്ചാം നരൂപ നവലരയഞകേഞവന

പതിഴെകയഞനഅവനരണഞ്ചാംനകൂടതികയഞനനല്കേതിനശേതികതികകണതഞണക്റ്റ്,—

** ** ** **

(5)നമതതിയഞയനകേഞരണഞ്ചാംനകൂടഞലത,—

(എ) ന 37-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പുമൂലെഞ്ചാം നആവശേശ്യലപ്പട ന പ്രകേഞരഞ്ചാം

ഏലതങതിലഞ്ചാംനതകേനകേതിഴെതിക്കുനതതിനക്റ്റ്നവവീഴ്ചവരത്തുകേകയഞ,ന

(ബതി) ന നപ്രസ്തുത ന ഉപവകുപ്പു നപ്രകേഞരഞ്ചാം നതഞന് നകേതിഴെതിവ ന വരതതിയ നതകേ,

കേതിഴെതിവ ന വരതതിയ ന തവീയതതി ന മുതല് ന ഏഴു ന ദതിവസകഞലെതതിനകേഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഘതതിനു

നല്കുനതതിനു ന വവീഴ്ച ന വരത്തുകേകയഞ ന ലചെയ്യുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ലതഞഴെതിലടമയ്കകഞ

ഉകദശ്യഞഗസകനഞനഅയ്യഞയതിരഞ്ചാംനരൂപകയഞളഞ്ചാംനവരഞവനനപതിഴെശേതികനനല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(6) നഏര്ലപ്പടുത്തുവഞന് ന കപഞകുന ന ഒര ന സഞ്ചാംഘതതിനുകവണതി ന ഓഹരതി ന പണഞ്ചാം

പതിരതിക്കുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ആള് ന ആ ന പണഞ്ചാം ന കേതിട്ടുന ന തവീയതതി ന മുതല് ന പതതിനഞല

ദതിവസതതിനകേഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനസഹകേരണനബഞങതികലെഞ, നകപഞസ്റ്റല്നകസവതിഞ്ചാംഗ്സക്റ്റ്നബഞങതികലെഞ,

അലലങതില് ന രജതിസ്ട്രേഞര് ന അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേതിട്ടുള ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ബഞങതികലെഞ

നതികകപതികഞതപകഞ്ചാം, നഅയഞള്കക്റ്റ് ന അയ്യഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപകയഞളഞ്ചാം ന വരഞവന ന പതിഴെശേതിക

നല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(7) നഏര്ലപ്പടുത്തുവഞന് ന കപഞകുന ന ഒര ന സഞ്ചാംഘതതിനുകവണതി ന ഓഹരതിപ്പണഞ്ചാം

പതിരതിക്കുനനഏലതങതിലഞ്ചാംനആള്, നഅങ്ങലനനപതിരതിക്കുനനതകേ, നരജതിസ്റ്റര്നലചെയ്യഞന്നകപഞകുന
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ഒരനസഞ്ചാംഘതതിലന്റെനകപരതികലെഞനമറനതരതതികലെഞ,നവലനകേച്ചേവടകമഞനലതഞഴെതികലെഞനനടത്തുനതതിനക്റ്റ്

ഉപകയഞഗതിക്കുനപകഞ്ചാം, നഅയഞള്കക്റ്റ് ന അയ്യഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപകയഞളഞ്ചാം ന വരഞവന ന പതിഴെ ന ശേതിക

നല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(8) നഒര ന സഞ്ചാംഘതതിലലെ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസകനഞ, നജവീവനകഞരകനഞ,

ഏജകന്റെഞ, നകജഞലെതികഞരകനഞ ന സഞ്ചാംഘവമഞയതി ന ഇടപഞടുളള ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ആകളഞ ന ആ

സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ ന വകേയഞയുള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന പണഞ്ചാം ന ദുര്വതിനതികയഞഗഞ്ചാം ന ലചെയ്യുകേകയഞ

അനധതികൃതമഞകയഞ ന നതിയമവതിരദമഞകയഞ ന സൂകതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുനപകഞ്ചാം, നഅയഞലള

മൂനവര്ഷഞ്ചാം ന വലരയഞകേഞവന ന ഒര ന കേഞലെയളവതികലെയക്റ്റ് ന തടവഞ്ചാം ന കുറകൃതശ്യതതില് ന ഉള്ലപ്പട

തകേയുലടനഇരടതിവലരയഞകേഞവനനപതിഴെകയഞടുഞ്ചാംകൂടതിനശേതികതികകണതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

പടതികേ 1

[ന80(3എ)നവകുപ്പക്റ്റ്നകേഞണുകേ]

** ** ** **

15.      നകരള സരസസന സഹകരണ തടകസസല തഫഡനറഷന കണലഡപര

(ഐ.എന.ഡഡ, എര.റഡ. (എസണ.റഡ.) (തടകതസഡണ), തശര.


