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അവതഭാരനികേ

സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി (2021-2023)യുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാൻ
സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുത്തനിയതനുസരനിചറ,  സമനിതനിയുസടെ  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന.  

1969-സലെ കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവറ സസഭാസസറതീസറ ആകനിൻ കേതീഴനിൽ പുറസപടുവനിച
ഉത്തരവുകേൾ  (എസറ.ആര്.ഒ.  നനമ്പര്  768/2020, 355/2021),  സമനിതനിയുസടെ  11-2-2022-സലെ
കയഭാഗത്തനിൽ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  സഹകേരണന്റിം,  നനിയമന്റിം  എനതീ  വകുപ്പുകേളനിസലെ
ഉകദദ്ധ്യഭാഗസ്ഥരനിൽ നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം സചെയ. ആയതനിസന അടെനിസ്ഥഭാനത്തനിൽ
സമനിതനി  എത്തനികചർന  നനിഗമനങ്ങളുന്റിം  നനിർകദ്ദേശങ്ങളുന്റിം  ശനിപഭാർശകേളുന്റിം  അടെങ്ങുനതഭാണറ  
ഈ റനികപഭാർട്ടേറ.

2022  മഭാർചറ  11-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗത്തനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന,

2022 മഭാർചറ 16. സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി.



ററിപപപ്പോർടട്ട് 

സസംസപ്പോനതട്ട് സഹകരണ പമേഖലയുടടെ ചറിടയപ്പോയ വറികസനസം സപ്പോധധ്യമേപ്പോക്കുക എന
ലകധ്യപതപ്പോടുകൂടെറി  നറിലവറിൽ  വനതപ്പോണട്ട്  1969-ടല  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപറററ്റീവട്ട്
ടസപ്പോസസററ്റീസട്ട്   ആകട്ട്  (1969-ടല  21-ാം  ആകട്ട്).  പ്രസ്തുത  ആകറിടല  32-ാം  വകുപട്ട്
(1)-ാം ഉപവകുപട്ട് നൽകുന അധറികപ്പോരങ്ങൾ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുടകപ്പോണട്ട് എറണപ്പോകുളസം ജറില്ലയറിടല
മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പ്രപ്പോഥമേറിക സഹകരണ കപ്പോർഷറിക ഗപ്പോമേവറികസന ബപ്പോങട്ട് ലറിമേറിറഡട്ട് നസം.4389-ടന
ഭരണസമേറിതറിടയ,  പജപ്പോയറിനട്ട്  രജറിസപ്പോർ,  പകപ്പോ-ഓപപറററ്റീവട്ട്  ടസപ്പോസസററ്റീസട്ട്  (ജനറൽ),
എറണപ്പോകുളസം പറിരറിച്ചു വറിടുകയുസം ബപ്പോങറിൽ അഡറിനറിസട്ട് പട്രേററ്റീവട്ട്  ഭരണസം ഏർടപടുത്തുകയുസം
ടചയറിരുന.  പ്രസസ്തുത അഡറിനറിസട്ട് പട്രേററ്റീവട്ട്  ഭരണതറിടന കപ്പോലപ്പോവധറി  ദറ്റീർഘറിപറിച്ചതുമേപ്പോയറി
ബന്ധടപടട്ട് പുറടപടുവറിച്ച ഉതരവുകളപ്പോണട്ട് 2-11-2020-ടല സ. ഉ. (പറി.) നമ്പര് 145/2020/
സഹകരണ. (എസട്ട്.ആർ.ഒ.നമ്പര് 768/2020-അനുബന്ധസം I ), 30-3-2021-ടല സ. ഉ. (പറി.)
നമ്പര് 66/2021/ സഹകരണ.  (എസട്ട്.ആർ.ഒ.നമ്പര് 355/2021 -അനുബന്ധസം II)

എസട്ട്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 768/2020

2.  1969-ടല  പകരള  പകപ്പോ-ഓപപറററ്റീവട്ട്  ടസപ്പോസസററ്റീസട്ട്  ആകറിടല  വകുപട്ട്  32(1)
പ്രകപ്പോരസം,  ഒരു  'അഡറിനറിപസറടറപയപ്പോ'  അടല്ലങറിൽ ഒരു  'അഡറിനറിസട്ട് പട്രേററ്റീവട്ട്  കമറിററിടയപയപ്പോ'
രജറിസപ്പോർകട്ട് നറിയമേറികപ്പോവുനതപ്പോണട്ട്.  എനപ്പോൽ,  ഖണസം  1-ൽ പപ്പോർടട്ട്സടെസം അഡറിനറിപസറടറയപ്പോണട്ട്
നറിയമേറിച്ചറിരറിക്കുനടതനട്ട്  കടണതറിയ  സമേറിതറി,  ആകറിനട്ട്  വറിരുദ്ധമേപ്പോയറി,  'പപ്പോർടട്ട്സടെസം
അഡറിനറിപസറടറ'  നറിയമേറിക്കുവപ്പോനുണപ്പോയ  കപ്പോരണസം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ആകട്ട്
പ്രകപ്പോരസം,  സഹകരണ  വകുപട്ട്  ജറ്റീവനകപ്പോടര,  അവരറിൽ  നറികറിപ്തമേപ്പോയ  ഔപദധ്യപ്പോഗറിക
ചുമേതലകൾകട്ട് പുറപമേ അഡറിനറിപസറർമേപ്പോരുടടെ അധറിക ചുമേതല നൽകറി നറിയമേറിക്കുന രറ്റീതറി
അനുവർതറിച്ചു  പപപ്പോരുനതറിനപ്പോലപ്പോണട്ട്  'പപ്പോർടട്ട്സടെസം  അഡറിനറിപസറർ'  എന  വപ്പോകട്ട്
എസട്ട്.ആർ.ഒ.-യറിൽ  പചർതട്ട്  കപ്പോണുനടതനട്ട്   സഹകരണ വകുപട്ട്  ടസക്രടററി  സമേറിതറി
മുൻപപ്പോടക  വധ്യക്തമേപ്പോകറി.  ആകറിൽ  പ്രതറിപപ്പോദറിക്കുനതറിൽ  നറിനസം  വറിഭറിനമേപ്പോയറി
അനുവർതറിച്ചു  പപപ്പോകുന  രറ്റീതറി  ആശപ്പോസധ്യമേല്ലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  ഇതരസം  ഉതരവുകൾ
ഭപ്പോവറിയറിൽ പ്രസറിദ്ധറ്റീകരറിക്കുന പവളയറിൽ  ,  '  പപ്പോർടട്ട്സടെസം അഡറിനറിപസറർ  '    എന വപ്പോകറിനു
പകരസം   '  അഡറിനറിപസറർ  '    എന വപ്പോകട്ട് തടന  ഉപപയപ്പോഗറികണടമേനട്ട്  സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ
ടചയ്യുന  .    കൂടെപ്പോടത ഒരു ജറില്ലക്കുളറിടല സസംഘങ്ങളുടടെ ഭരണനറിയന്ത്രണസം ജറില്ലപ്പോ പജപ്പോയറിനട്ട്
രജറിസപ്പോർമേപ്പോർകട്ട് ഏലറിച്ചുടകപ്പോടുത്തുടകപ്പോണട്ട്   1969-  ൽ പുറടപടുവറിച്ച ടഡലറിപഗഷടന പകർപട്ട്
ലഭധ്യമേപ്പോകണടമേനകൂടെറി സമേറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന  .

3.  ബപ്പോങട്ട്  ഭരണ  സമേറിതറിടയ  പറിരറിച്ചു  വറിട്ടുടകപ്പോണട്ട്  അഡറിനറിസട്ട് പട്രേററ്റീവട്ട്  ഭരണസം
ഏർടപടുതറിയതറിടന  കപ്പോലപ്പോവധറി  ദറ്റീർഘറിപറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുള  ഉതരവുകൾ  വറിജപ്പോപനസം
ടചയ്യുന എസട്ട്.ആർ.ഒ-കളറിൽ,  ആയതുമേപ്പോയറി ബന്ധടപട മുൻ ഉതരവുകളുടടെ വറിവരങ്ങൾ
251/2022.
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പരഖടപടുതറികപ്പോണുനറിടല്ലനട്ട്  സമേറിതറി നറിരറ്റീകറിച്ചു.  ആയതറിനപ്പോൽ  ,    ഭപ്പോവറിയറിൽ അതരസം
എസട്ട്  .  ആർ  .  ഒ  .-  കൾ പ്രസറിദ്ധറ്റീകരറിക്കുന അവസരതറിൽ  ,    പ്രസ്തുത എസട്ട്  .  ആർ  .  ഒ  .-  കളുമേപ്പോയറി
ബന്ധടപട  ആദധ്യ  /  മുൻ  സർകപ്പോർ  ഉതരവുസം  തറ്റീയതറിയുസം  ,    എസട്ട്  .  ആർ  .  ഒ  .    നമ്പറസം  ,    ഗസറട്ട്
നമ്പറസം  തറ്റീയതറിയുസം  എനറിവ  നറിർബന്ധമേപ്പോയുസം  പരഖടപടുത്തുനതറിനുള  നടെപടെറികൾ
സസറ്റീകരറിക്കുവപ്പോൻ നറിർപദ്ദേശസം നല്കണടമേനട്ട് സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

4. ഒരു സസംഘതറിടന അഡറിനറിപസറടറ നറിയമേറിക്കുപമ്പപ്പോൾ, ആ സസംഘസം ഉൾടപടുന
വറിഭപ്പോഗസം, സസംഘതറിടന സപ്പോമ്പതറിക സറിരത എനറിവ ആധപ്പോരമേപ്പോകറി, പ്രസ്തുത നറിയമേനസം
നടെത്തുനതട്ട് അഭറികപ്പോമേധ്യമേപ്പോയറിരറിക്കുടമേനട്ട് സമേറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

5.  ഖണസം    4-  ടല അവസപ്പോന വരറിയറിടല    'whichvever'    എന വപ്പോകട്ട്    'whichever'
എനപ്പോകറി മേപ്പോറണടമേനട്ട് സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

6. ഖണസം   5-  ടല എടപ്പോസം വരറിയറിടല   ' .. 28th December, 2020' …  എനതറിനുപശഷസം
'or'   എന വപ്പോകട്ട് പചർകണടമേനട്ട് സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

7. അവസപ്പോന ഖണതറിടല എടപ്പോസം വരറിയറിടല ‘administrator’എനതട്ട് ‘part-time
administrator’  എനപ്പോകറി  ഏകറ്റീകരറികണടമേനട്ട് സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

8.  പ്രസ്തുത  എസട്ട്.ആർ.ഒ.  പ്രകപ്പോരസം  അഡറിനറിപസററടടെ  ആറട്ട്  മേപ്പോസ  കപ്പോലപ്പോവധറി
(29-6-2020―28-12-2020)  ദറ്റീർഘറിപറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുള  ഉതരവട്ട്  എസട്ട്.ആര്.ഒ.നമ്പര്
768/2020  ആയറി ഗസറട്ട്  വറിജപ്പോപനസം ടചയറിരറിക്കുനതട്ട്  2-11-2020-ൽ ആടണനറിരറിടക,
അതറിനുമുൻപുള  29-6-2020  മുതൽ  1-11-2020  വടരയുള  കപ്പോലയളവറിൽ,
അഡറിനറിപസറർകട്ട് ഭരണസം നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  പ്രപതധ്യക ഉതരവുകൾ ഇല്ലപ്പോയറിരുനടവനട്ട്
സമേറിതറി  കടണത്തുകയുസം  അതറിനപ്പോൽതടന,  പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളവറിടല  അഡറിനറിസട്ട് പട്രേററ്റീവട്ട്
ഭരണതറിനട്ട് നറിയമേസപ്പോധുത  ഇല്ലപ്പോയറിരുനടവനസം വറിലയറിരുത്തുന.  ഭരണസം നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി,
സഹകരണ  നറിയമേപ്രകപ്പോരമുള അഡറിനറിപസററടടെ  കപ്പോലപ്പോവധറി  ദറ്റീർഘറിപറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുള
ഉതരവട്ട് പുറടപടുവറിക്കുനതുവടര അതതട്ട് ഉപദധ്യപ്പോഗസർ തടനയപ്പോണട്ട് ടെറി സപ്പോപനതറിൽ
ഭരണസം   നറിർവ്വഹറിച്ചുപപപ്പോരുനടതനസം  എനപ്പോൽ  ആയതട്ട്  നറിയമേപ്പോനുസൃതമേടല്ലന  കപ്പോരധ്യസം
അസംഗറ്റീകരറിക്കുനതപ്പോയുസം  സഹകരണ  വകുപട്ട്  ഉപദധ്യപ്പോഗസർ  സമേറിതറി  മുൻപപ്പോടക
പബപ്പോധറിപറിച്ചറിരുന.

9.  സർകപ്പോർ  വകുപ്പുകൾ  വളടര  ലപ്പോഘവപതപ്പോടടെയപ്പോണട്ട്  ഇതരസം  ഉതരവുകൾ
പുറടപടുവറിക്കുനടതനസം ടപപ്പോതുതപ്പോലരധ്യസം മുൻനറിർതറിയല്ലപ്പോടതയുള ഇതരസം ഉതരവുകൾ
പുറടപടുവറിക്കുപമ്പപ്പോൾ,  സഹകരണ  വകുപട്ട്  കൂടുതൽ  ജപ്പോഗത  പുലർപതണതുടണനസം
സമേറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.
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10.  പ്രസസ്തുത  വറിഷയവുമേപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ടപപ്പോതുജന  തപ്പോലരധ്യസം  എനപ്പോടണനട്ട്
കൃതധ്യമേപ്പോയറി  പരപ്പോമേർശറികണടമേനട്ട്  ആകറിൽ  വധ്യവസ  ടചയറിട്ടുടണനട്ട്  സമേറിതറി
മേനസറിലപ്പോക്കുന.  എനപ്പോൽ  ആയതട്ട്  പ്രസ്തുത  ഉതരവുകളറിൽ  ഉൾടപടുതറിയറിട്ടുളതപ്പോയറി
കപ്പോണുനറില്ല.  ആയതറിനപ്പോൽ  ,    ഇതരസം  വറ്റീഴ്ചകൾ  ഭപ്പോവറിയറിൽ  ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറികപ്പോനുള
നടെപടെറികൾ   സസറ്റീകരറികണടമേനസം  ആയതറിടന  വറിശദപ്പോസംശങ്ങൾ  അററിയറികണടമേനസം
സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

എസട്ട്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 355/2021

11.  ഖണസം    5-  ടല  അഞപ്പോസം  വരറിയറിടല    'whichvever'    എന  വപ്പോകട്ട്    'whichever'
എനപ്പോകറി മേപ്പോറണടമേനട്ട് സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

12. ഖണസം   6-  ടല എടപ്പോസം വരറിയറിടല   ' .. 28th June, 2021' …  എനതറിനു പശഷസം   'or'
എന വപ്പോകട്ട്  പചർകണടമേനട്ട് സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

13. പ്രസ്തുത എസട്ട്.ആർ.ഒ.-യുടടെ  'By Order of the Governor,' എനതറിടന ടതപ്പോടട്ട്
തപ്പോടഴയുള   ‘MINI  ANTONY  IAS’എനതറിടല  ‘IAS’എനതട്ട്  ഒഴറിവപ്പോകണടമേനട്ട്
സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന. 

14.  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പ്രപ്പോഥമേറിക സഹകരണ കപ്പോർഷറിക ഗപ്പോമേ വറികസന ബപ്പോങറിടന ഭരണ
സമേറിതറിടയ പറിരറിച്ചുവറിട്ടുടകപ്പോണട്ട്  29-6-2019  മുതൽ തുടെർന വരുന അഡറിനറിസട്ട് പട്രേററ്റീവട്ട്
ഭരണതറിടന  കപ്പോലപ്പോവധറി  ദറ്റീർഘറിപറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുന  സർകപ്പോർനടെപടെറി,  ഉചറിതമേല്ലപ്പോടയനട്ട്
സമേറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  ,    അഡറിനറിപസറർ  ഭരണസം  അവസപ്പോനറിപറിച്ചട്ട്
പ്രസ്തുത  ബപ്പോങറിൽ  പുതറിയ  ഭരണ  സമേറിതറിടയ  ടതരടഞ്ഞെടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇലകൻ
നടെതപ്പോനുള നടെപടെറികൾ തസരറിതടപടുതപ്പോൻ സമേറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചയ്യുന  .

എസം. എസം. മേണറി,
തറിരുവനനപുരസം, അദ്ധധ്യകന,
2022 മേപ്പോർച്ചട്ട് 16. സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട് ടലജറിപസ്ലേഷൻ സമേറിതറി.
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GOVERNMEITT OF KERALA

Co-opcredon (B) Drprroncnr

G.O(P)No. 145/?02OrCorp

S. r!,. O. No,7681204,
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ORDER

Doted, ftlruwtsntharyram y NotF]mber. 2o2o

1T Ttulom, 1196.

WHEREAS, in exercise of the powers crnferred by sub.seaion (1) of
secdon 32 of tjre Kerala Co.operative Sodeties Act, 1969 (21 of 1969), the
Joint Regisrar of Co.op€radve Societies (General), Ernakulam had
superseded the managing aormitre€ of r:he Muvamrpuzha himarv
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Co-operative Agricuhural and.Bural Development Bank Ltd' No'43$9 in

Ernahutam Disuict and frad +pcryia pan-time administrator to marrage the

affairs of llre said Bank.

AND WHEREAS, ur&r rub+tction {1) of Secdon 32 of said Ao' the

term of arr adminisoator or admidsrative commiBee appointed to manage the

affairs of a society shall not exceed sir monrhs in the aggreSlte; provided that

in the cue of a co-operative soclety, cerrying on the business of banking'

appoinrment of adminbtrator or edqinisrarive commlnee shall not exceed

one year in aggrcgate;

AND WHEREAS, dre caid tero of one year of &e pan-time

administrator alrpolntcd under s#section (1) of section 32 of the said Act to

manage the affairs of rhe Murerrupw,tra Primary Co-opentive Agriculural

and Rural. Deve}opmmt Bank Lt4 No.4369 in Emakulam Distrtct expired on

28s June, 2020;

AND WHEREAS, tbf R4istrar of Ce'operative Societies has repofied

that the elecdon bf *re noara of Direcon of ttc said society could not be

conducted witlrin the extem&d period ard has requested to exend the temt of

the pan-dme administrator for a further period of six months from 296 June,

2020 to 28d December, 2020 or till a rnwly elected committee entel's upon

office,wNchvever is earlier to avoH dpinisrative vacuum in the said society;

AND WHEREAS, tlre Gdvemmelt trave exanineO the ma$er in detail

and are sarisfied.dnt it is Be(csqary, in pUblit interest"'to direct that the

povisions of sub-section (1) of seaien 32 of the sald Act shall appll' to the

Mwattupuzha Pdmary Ce'operative Agriculolral ard Rural Development

fl6 k. d$dly rlSFd C.*.
Ad6Ery Dy X aifrddendt l4.ffiF.t ld&.fwfla
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Bank.Ltd.No.4389 in Ernakulam Disckt with cenain modifications and to

pernrir the Regis&ar of Co-operative Soci*ies to extend the term of the

pan-dme aciminiskator appointed to manag€ the affairs of the saidt Bank for a

funher period of six months from 29'h June, 2020 to 28e Decemtrea 2020 till

a newly elected committee entem upon office, whichever is earlier to avoid

adm inistrative vacuum;

N0\,V, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Secrion

101 of the Kerala Co-operati!'e Societies Ac! 1969 (21 of 1969), the

Govemrnenr of Kerala hereby direcr that the provisions of sub-sr.ction (l) o{'

section 32 of the said Act shan apply ro the Muva$upuzha primary Co-

operadve Agricultural and Rural Development Bank Ltd.No.43Bg in

Ernakularn Districr wirh rhe modificadon of subslituting the worljs ,.one year

and six months" for the words "six months" for the pur.pose of rnabling thc

Regisuar of Co-operative Societies to extend the term of the administrator.

app,rinted ro manage the affairs of the said Bank for a funtrer period of sir:

months flonr ?9o June, 202O to 2B,b December, 2020 or till a newly elecreri

conrmittee enters upon office whlchever is earlier, to avoid administiative

vacilum.

By Order of dre Goveinor,

. P.S.RAJESH,

Addftlonol Secretdry @ Goveinment.

Exptanatory Note

{This does nor form part of the order, but is rntended t. indicate its
general purpon.

The lerm of one year of the pan+inre tdministrator appointed und€r
sub-section(l) section 32 of the Kerala co-operative socieries Acr, 1969
(21 of 1969), ro manage the affairs of the Muvattupu:rha primary

ntG ir. dlBlrirv s:grl {;*.rq
AsiMdxi{y nrt h ldfied rhbugh htsrr.mrse.Lffr;1.{Nid
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Co-operatiuve Agricultural and Rural Development Bank Ltd.No''1389 in

Iirnakulam Disuict expired on 28th Ju$e, 2020. The Registt'ar of Co-operative

societies has reponed rhat, &e election to the Board of Directorl cf the uid

Ilank cou.ld not be cooducted within extended period and has requeste{l to

e xtend the trrm of pan-time adminisuator appointed to manage the affails of

the said Eank for a further perirxl of six months from 29* June, ?02L) to 28h

December, !1020 tc avoid administradve vacuum in the said Bank. l'he

Government have exanined the matter in detail and aru satistied rhat it is

necrssary, irr pulrlic interest, lo direct that the pmvisions of sub-sectrcrn (J 1 of

secrion 3l of the said Act shall apply to the Muvattupuzha Primary Co-

operatiuve Agricultural and Rural Development Bank,Ltd.Nc.4389 in

Emakulam District with certain modificatiom and to permit the l{egistrar of

Co-operativr Societies io extend the term of the pan-tlme acin-:inistirrlr

appointetl to manage the affairs of the said Bank for a furtlrer ptritri ci lix

inonrhs from 29'n -lune, 2020 to 28s l)ecember, ?020 or till a nelg!-v ele,:tecl

committe€ enters upon oftice, whichever is earlier to avoid adrtielstrative

r/acuum in tlre said Bank;

'['he order is inrended to achieve the above obiect.

priBLrsflmBy Tflr SuarrlMtxDEn'f oF cowsMEm- PlussEs
ATTtsE GOYERHMMCN&{ PREAS, NIRUYSA&APUIIAM, 2O2O

ltis is idi&dtr dB{d C;e.r..
A!th$d.i { mi! b€ rq{tit{ tn(q[ hRlA:iisntN}s d]. Eov. id

gpbqr rad by bir A
bh*mo r1 02Oi-Sri:|1 *r{'ii
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6t€d 0$09-2012 with RNI

Rcg No.KUW(N)/634,/2021 -2023

c&og urmd
KERALA GAZETTE

(gn(ruf,(l)f,O6[Do
EXTRAORDINARY

cgurlo rolao:or1 q*.r<nr1oregslm3rmd,

PUBLISHED BY AUTHORITY

!culc{o 10 |vclx /
)

olo;curnrn^4oo.
o'16d

'fhiruvanaofiapu6nr,

2o2r.OtJld 12
l2tn Asil :02r
1tsdlfi" 29

2&h M!{rah 1,196

'l9ri: cgi.{po Ut
22nd Cis{hr 19,a3

'sl t4t4

GOVERNMENTOFKERAIA

Co-oper.tior (B) Dcfefimenr

G.O.(P) No.66 /2021/Co-op

S. R. O. No.3SSrZ0l1

ni5 is c d$istly {Ad Can{r.
A't\qieny |rrv bkiild |M&h tnF:;/cory.rcre,pd

ORDER

Dued, Ihiruvananthopuram, 3f March . ZA2 | -

W Meenam, 1196.

WI'IEREAS' in exercise of rhe powe* confened by sub-section (l) of secdon
32 0f rhe Keraia co-operative societies Acr, 1s6g (21. of 196g), t,'e Joint Re&is'af of
Co-operarive Societies (General), Ernakuiam had superseded the nranaging
cnn'unitee of the Muvattupuzha primary co-operative Agricurtural and Rura)
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Development Bank Limired No.438l:tr:4i{efulam District and hd appointed a

part-time a&ninistrntor to ErallagB ,tqli&d#l#,tlt" saidBank :;. '

Ar'iD WHEREAs, under sr$-sect'brr{t} of s€cfion 32 of said Ac1 the term of an

administrabr or administradve commlfiee appolnred to manage the affairs of a

society shall not exceed six months ht dre aggpgate; pmvided that in the case of ia

co-operative society, carying on 
. 
the bslE36 of banking ap.pointoent of

administrator or administrative comnlnee dull not eceed me year in aggregat€;

Attp WHunsAs, drc said Fqr of :coe year of the Fart-time administrator

appointed under suLsection (1) of s!{doil 3A otttre sairl Act to manage *re affairs of

dre Mwattupuzha Prigrary C+opqreive Apio*ual ad Rlral Derrelolmetrt Bank

Limited No.4389 expired on 289 Jurx, 2040;

Axa WHEREAS, Ore tent of the Rar+iry adrdnistrator of the said Bank was

Extended furtlrer for a period Of 
"i* 

n*tt*.tsr 29d Jure, 2020 to 286 December,

2020 in pursuane of nodftcdOn !r*r!d u*r G.O(P) No.1492020/Co-A datcd 2"1

November, 2020 and pr,rblidred as S,RO.' No. 768V2020 in tlre l(erala Gazette

Exraordinary No, 26O3 dated 2"d Nsvgber, 2020 aod dre period so extended

expirtd on 286 December, 2020;

AND WHEREAs, the.R4isua of C+.eperedve Sociaies has reponed that the

election of the Board of Dhectors of the said society coutd not be conducted withia

ttre extended period and has requested ro extend thr temr of tlre part-time

admlnistrator for a further period af six montbs from 29d December, 2020 to

z$h JuI|e, 2021 or till a ncwly eleced. connittee etrteF upon office, whichvever is

earlier to avoid administative vacoum in ttr said society;

fttsts.dablyntn dC@.
{t$Rilht} ttE! briltlrttmdrl*.*['m9orc.rF&regr

:,1.,

25u2022.
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Auo Wuenges; thlr Govsnrteni exanr:rrea rhe Batter in deail anil are

sarisfied that ir is nece*qlry, inlpuOlic, it esg to direct rhat *re provisions of

sub.section {1) of seaiori 92 of.&e eaid gctqhall apply o the Muvattupuzha primary

Co*operative Agriculturel and R9r3I Development Bauk, Limired.No,438g in

Ernakulam District with cerrain dodificarions and to permit the Registrar of

Co:operarive Societies to e.:f.€rxf thr term of the pan-time administrator appointed to

manage the affairs'of tlre said Bank for a funher period of six monrhs from 29d

De$€mber, 202O to 28 Juoe, 2021 rill a newly elected committee er$els upon office,

whichever is earlier to avoid adnrinibuativb vacuum;

, Nou THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 10L of the

Kerala co-operative societies Act, 1969 {21 of 1969), tbe Govemment of Kerala

hereby direct that the provisions of sub.section ( l) of section 32 of the said Aa shau

apply to the Muvauupua:ha prlmary Co-operative Agricultural and Rural

Development Bank Ltd.No.4389 in Emakulam Dicrricr wtuh the modiflcation of
substinrting the words "Tbo ye45" for tlre words "six montbs,, for the purpose of
enabling tlre Registrar of cooperatiw socieiles to extend the term of the pan-dme

ddqinistrator appointedito 'manage thi affairs of tlre Muvattr.rpuztra primary

cd+perative Agriculnrral and Rural Dcvelopment Bank Limrted No.43gg fsr a

funher period of six mot-rths ftom Z9,h December, 2020 to 2g6 Jrure, 1021 or till a

ndwly elected com,oitfee enters upon office whichever is earlier, to avoid
adminiskadve vacuurn.

By Oder of the Gowrnor,

MINIANTOIVYIAS
*crctary to Governmenl,

.l
:

l}lr Lt a dilitatry ryrd Go*t. ,Mrdcq ftt b dftdIuoqr, hf/,imF.ktaF..h



L1.

S-q1!@riote
_.._-$Nr does not form pan of$qhgqg. bur is intr:nded ro indicare irs gernralpurpon.l F r :

The term of one year of tkl:g adrninisrratsr appotnted under sub-

section(l) secdon 32 of the Kerala cu-ee,q.iry societies Act. 196{21 of 1969), to

manage the affairs cf the Muvanuprlrha hrrury co-operatiu've rtgriculn*al anrr

Rural Developmeot Bank Limired l{o.43g9 in Ernskutryn Disuict expired on 2gdr
June' 20?0 and the said perioi was furtler exreaiied for a pegcd of six rnonths, as
per notification issued under C.O(p) No. 14V?02{VCo-op..Dltd 2"d Novmrber,
2020 and publi*ed as s.Ro. No. 7$1?020 tn.tbe Keraralcaze$e Exrordlnary No.
2€03 dated 2d November, ?010 and &e peritd.so extended also expired on 2gr,
Deember, 2020. TtE Regisrar of Co-operarive socirges has qepon€d that" tiie
elec-tion to th'e Board of Directors of the said Benk co.ld not be conducted.within
enended period and has req.ested to exend th tcmr of pan-tiure admlnistrator
appointed to manaFr ftG Eff.il$ of ttle. eai{ $a$ ior a turtlerperiodiof six nonths
from 29$ pepember; ?O20 to 2S6. &rne, 1021 ts avoid ;Cintnisuadve vacuum in tie
rai<l Ban&. The Governrneng haw ex,rgdoed &s.rr.rs irtaut"it and ae satisfied that
i1 iq necq,ssary, in lublic jntereet, bd:ditg$t ttratlttre ppr,isions orf sub-sedion if) of
section 32 of dre said Aa shall appty to tho Mrnaaryrpreha priroary Co-operaduve
'fur.rcultural arrd Rurdl $rnloprnent sa*h, tisnttsd"t$o" 4389 in Emakulam Dissict
urith certain rnodificatiocs ard to p€,*ir the Registrar'.f 6oopeqlu. societies to
extend the tenn of the paFtimer adrninisni,tor or admini;gative corxmiftee
appointed tp manage rlre affain of trre said Bauk 6or a frsther p*iod of six months
from 29'h December, 20?0 to 2ge Jung, 2@1 or till a newly eiected comminee
entprs upon offjce, whichever is earjier to avoid administrative .vacuum in the said
Eank;

Th! orckris intended to achieve thc above qbjea,




