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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   139

2022-ലലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള് (രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം 
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ബതില്

2018-ലലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള് (രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം 
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) ആകക്റ്റ് കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനള

ഒര

ബതില്

പപീഠതികേ.― 2018-ലലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള് (രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകക്റ്റ്  (2018-ലലെ  2-ാം ആകക്റ്റ്)  ഇനതിപ്പറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്ക്കഞയതി കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ് 2022-ലലെ  കകേരള  കതിനതിക്കല്
സഞപനങ്ങള് (രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്റ്റ് 2019 ജനവരതി 1-ാം തപീയതതി പ്രഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2.  51-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―2018-ലലെ  കകേരള  കതിനതിക്കല്  സഞപനങ്ങള്
(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)  ആകക്റ്റ്  (2018-ലലെ  2-ാം ആകക്റ്റ്) (ഇതതിനകശഷഞ്ചാം പ്രധഞന
ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ് പരഞമര്ശതിക്കലപ്പടുകേ) 51-ാം വകുപ്പതിലലെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്
“രണക്റ്റ് ” എന്ന വഞക്കതിന പകേരഞ്ചാം “നഞലെക്റ്റ് ” എന്ന വഞക്കക്റ്റ് കചെര്കക്കണതഞണക്റ്റ്.

3. സഞധൂകേരതിക്കല്.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 51-ാം വകുപ്പതിലലെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം
വവഷമശ്യങ്ങള് നപീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതിട്ടുള കേഞലെഞവധതി  ഈ കഭദഗതതി  ആകക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ലചെയ്ത  51-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  കതിപ്തനതിബന്ധന  പ്രകേഞരഞ്ചാം
ദപീര്ഘതിപ്പതിക്കലപ്പട്ടതഞയതി കേരതലപ്പകടേണതഞ്ചാം അതനസരതിചക്റ്റ്  51-ാം വകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ലചെയ്ത
ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരശ്യകമഞ എടുത ഏലതങതിലഞ്ചാം നടേപടേതികയഞ വവഷമശ്യങ്ങള് നപീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനള
കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിച്ചു  എന്ന കേഞരണതഞല്  മഞതഞ്ചാം  അസഞധുവഞയതിതപീരനലവകന്നഞ
എകപ്പഞലഴെങതിലഞ്ചാം അസഞധുവഞയതിരനലവകന്നഞ കേരതലപ്പടേഞന് പഞടുളതല.
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ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2018-ലലെ  കകേരള  കതിനതിക്കല്  സഞപനങ്ങള്  (രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകതിലലെ (2018-ലലെ 2)  അദശ്യഞയഞ്ചാം IX-ലലെ 51-ാം വകുപ്പതിലലെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ് പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനക്റ്റ് എലന്തെങതിലഞ്ചാം വവഷമശ്യഞ്ചാം ഉണഞകുന്ന
പകഞ്ചാം,  സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ്,  ഔകദശ്യഞഗതികേ  ഗസറതില്  പ്രസതിദലപ്പടുത്തുന്ന  ഉതരവക്റ്റ്  വഴെതി,  ആ
വവഷമശ്യഞ്ചാം  നപീക്കഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്  ആവശശ്യലമന്നക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  കേരതന്നതഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെ
വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ്  വതിരദമലഞതതമഞയ  വശ്യവസകേള്  ഉണഞക്കഞവന്നതഞണക്റ്റ്  എനഞ്ചാം
എന്നഞല്  ഈ  ആകക്റ്റ്  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നക്റ്റ്  രണക്റ്റ്  വര്ഷതതിന  കശഷഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള
യഞലതഞര ഉതരവഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിക്കഞന് പഞടുളതല എനഞ്ചാം വശ്യവസ ലചെയ്യുന.

2. നതിലെവതിലള കകേഞവതിഡക്റ്റ്-19 മഹഞമഞരതി കേഞരണഞ്ചാം കകേരള കതിനതിക്കല് എസഞബതിലഷ്മെന്റെക്റ്റ്സക്റ്റ്
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  സുഗമമഞയ  തടേര്  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്റ്റ്  തടേസഞ്ചാം  സൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം  വതിവതിധ
സഞ്ചാംഘടേനയുമഞയതിട്ടുള ചെര്ചകേള്,  സബക്റ്റ്-കേമ്മറതികേളുലടേ രൂപപീകേരണഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞന കേകൗണ്സതില്
കയഞഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടേ മഞറതി വയ്കക്കണ സഞഹചെരശ്യവഞ്ചാം ഉണഞയതിട്ടുണക്റ്റ്.  ആയതതിനഞല് പ്രസ്തുത
വവഷമശ്യങ്ങള് നപീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിന  ആകതിലലെ  51-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ
വവഷമശ്യങ്ങള് നപീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനള രണക്റ്റ് വര്ഷലമന്ന കേഞലെഞവധതി നഞലെക്റ്റ്  വര്ഷമഞക്കതി
ദപീര്ഘതിപ്പതിക്കുവഞന്  സര്ക്കഞര് തപീരമഞനതിച്ചു.  പ്രസ്തുത ആവശശ്യതതികലെയക്റ്റ്  2018-ലലെ കകേരള കതിനതിക്കല്
സഞപനങ്ങള്  (രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)  ആകതിലലെ  51-ാം വകുപ്പതിലലെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ
കതിപ്തനതിബന്ധനയതിലലെ "രണക്റ്റ്" എന്ന വഞക്കതിന പകേരഞ്ചാം "നഞലെക്റ്റ്" എന്നക്റ്റ് കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന്
സര്ക്കഞര് തപീരമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.

3.  കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെകശ്യഞ്ചാം കനടുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണ്ടു  വരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം  ആവര്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്തകേവമഞയ യഞലതഞര
അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

                       വപീണഞ കജഞര്ജക്റ്റ്
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2018-  ലലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള്   (  രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം  )   ആകതില്
(2018-  ലലെ   2)   നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

51.   വവഷശ്യമങ്ങള്  നപീക്കഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനള  അധതികേഞരഞ്ചാം  .- (1)  ഈ  ആകതിലലെ
വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനക്റ്റ്  ഏലന്തെങതിലഞ്ചാം  വവഷമശ്യഞ്ചാം  ഉണഞകുന്നപകഞ്ചാം,
സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ്,  ഔകദശ്യഞഗതികേ ഗസറതില് പ്രസതിദലപ്പടുത്തുന്ന  ഉതരവക്റ്റ് വഴെതി,  ആ വവഷമശ്യഞ്ചാം
നപീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ് ആവശശ്യലമന്നക്റ്റ് അതക്റ്റ് കേരതന്നതഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ്
വതിരദമലഞതതമഞയ വശ്യവസകേള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണക്റ്റ്:

എന്നഞല്,  ഈ  ആകക്റ്റ്  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നക്റ്റ്  രണക്റ്റ്  വര്ഷതതിന  കശഷഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള യഞലതഞര ഉതരവഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിക്കഞന് പഞടുളതല.

** ** ** **


