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അവതഭാരനികേ

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

പതനിമൂനഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയനിസലെ സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനിയുസടെ
എട്ടേഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്കഭാര് സസതീകേരനിച നടെപടെനി  സന്റിംബനനിച
ആക്ഷന് കടെകണ് റനികപഭാര്ട്ടേഭാണനിതറ.

പതനിമൂനഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയനിസലെ  സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷന്  സമനിതനി
(2011-2014)-യുസടെ  എട്ടേഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2012  ഡനിസന്റിംബര്  20-ാം  തതീയതനി  സഭയനില്
സമര്പനിച്ചു.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടെപടെനികേള സന്റിംബനനിച
സര്കഭാര് മറുപടെനി വനിവനിധ കയഭാഗങ്ങളനിലെഭായനി  സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിസന
അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാകനിയതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  നവന്റിംബര്  29-ാം  തതീയതനി  കചേര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2022 മഭാര്ചറ 16. സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പതറിമൂനപ്പോന്നാം  പകേരള  നറിയമസഭയറിലലെ  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ലലെജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറി
(2011-2014)-യുലടെ  എടപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  സസസ്വീകേരറിച
നടെപടെറി സന്നാംബനറിച ആക്ഷന് പടെകണ് ററിപപപ്പോര്ടട.

അദദപ്പോയന്നാം   I

പതറിമൂനപ്പോന്നാം  പകേരള  നറിയമസഭയറിലലെ  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ലലെജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറി
(2011-2014)-യുലടെ  എടപ്പോമതട   ററിപപപ്പോര്ടട  2012  ഡറിസന്നാംബര്  20-ാം തസ്വീയതറി  സഭയറില്
സമര്പറിച. 2008-ലലെ പകേരള സന്നാംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററി ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം  വറില്പനകപ്പോരുലടെയുന്നാം
പക്ഷമനറിധറി ആകറിലലെ  (2009-ലലെ  2-ാം ആകട)  വദവസകേള് കേപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി നടെപപ്പോക്കുകേലയന
ലെക്ഷദന്നാം  കകേവരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആകറിലലെ  വറിവറിധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേപ്പോരന്നാം  നല്കേലപട
അധറികേപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിചലകേപ്പോണട പുറലപടുവറിച 984/2009, 756/2011 എനസ്വീ നമ്പര്
എസട.ആര്.ഒ.-കേള്  31-7-2012,  9-8-2012  എനസ്വീ   തസ്വീയതറികേളറില്  പചേര്ന   സമറിതറി
പയപ്പോഗങ്ങളറില് സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധന നടെത്തുകേയുന്നാം നറികുതറി,  നറിയമന്നാം എനസ്വീ വകുപ്പുകേളറിലലെ
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനട ലതളറിലവടുപട നടെത്തുകേയുന്നാം ലചേയ. എസട.ആര്.ഒ.-കേളുലടെ വറിശദമപ്പോയ
പരറിപശപ്പോധനയറിലൂലടെയുന്നാം  ലതളറിലവടുപറിലൂലടെയുന്നാം  സമറിതറികട  പബപ്പോദദലപട  വസ്തുതകേളപ്പോണട
സമറിതറിയുലടെ നറിഗമനങ്ങളുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശകേളുമപ്പോയറി എടപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ലപടുതറിയറിരുനതട.

പ്രസസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് നറികുതറി (എചട) വകുപറില് നറിനന്നാം ലെഭറിച
4-2-2016, 15-6-2017, 13-10-2017, 7-1-2021 എനസ്വീ തസ്വീയതറികേളറിലലെ കേതട മുപഖേനയുളള
നടെപടെറി  പതറികേകേള്  7-12-2016,  17-7-2017,  12-2-2021  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികേളറിലലെ
പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശ ഖേണറികേ  6  മുതല്  76  വലരയുളളവയറില്
17-ാം ഖേണറികേ ഒഴറിലകേയുളള  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് സസസ്വീകേരറിച  നടെപടെറി  അന്നാംഗസ്വീകേരറിക്കുകേയുന്നാം
ലചേയ.  ഈ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകേളുന്നാം  അവയട  സര്കപ്പോരറില്  നറിനന്നാം  ലെഭറിച
മറുപടെറികേളുന്നാം  ഉള്ലപടുതറി  അദദപ്പോയന്നാം  II  ആയുന്നാം   സര്കപ്പോരറില്   നറിനന്നാം  മറുപടെറി
ലെഭറികപ്പോതറിരുന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയുന്നാം  ആയതറിനുളള തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയുന്നാം  അദദപ്പോയന്നാം  III
ആയുന്നാം  പചേര്തറിരറിക്കുന.

  അദദപ്പോയന്നാം   II

സമറിതറി    (2011-2014)-  യുലടെ  എടപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ   ശറിപപ്പോര്ശകേള്  ,    സര്കപ്പോര്
മറുപടെറി എനറിവ

എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   984/2009

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   6)

'ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജനട  'എനതട  ആകറിലലെ  2(ലകേ)  വകുപറില് നറിര്വ്വചേറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
പദതറിയറിലലെ ഖേണറികേ 3 (2)-ലലെ 'പലെപ്പോടററി ഏജനട 'എനതട ഖേണറികേ 3(8)-പലെതുപപപ്പോലലെ

248/2022.
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'ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജനട 'എനന്നാം  ഖേണറികേ  3  (17)-ലലെ  'പലെപ്പോടററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം'  എനതട
'ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം'  എനന്നാം  തറിരുതല്  വരുതണലമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   7)

ആകറിലലെ  2(ഐ) വകുപറില്  'നറിധറി'  എനതറിലന നറിര്വ്വചേറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ഖേണറികേ
3(9)-ലലെ  'പക്ഷമനറിധറിയുലടെ'  എനതട  ഖേണറികേ  3(2)-പലെതുപപപ്പോലലെ  'നറിധറിയുലടെ'  എനട
തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   8)

ഖേണറികേ  3(9)-ലലെ  ".......  വപ്പോര്ഷറികേ  ബഡ്ജറട  തയപ്പോറപ്പോകലന്നാം  സര്കപ്പോരറിനു
സമര്പറികലന്നാം",  ഖേണറികേ  3(10)-ലലെ  ".......  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട  സര്കപ്പോരറിനട
സമര്പറികല്",  ഖേണറികേ  3(11)-ലലെ  ".......  ആഡറിറര്മപ്പോലര  നറിയമറികല്,  വപ്പോര്ഷറികേ
ആഡറിറട  നടെതല്"  എനറിവയുലടെ  വപ്പോകേദഘടെന  ഒപര  രൂപതറിലെപ്പോകണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   9)

'ലചേയര്മപ്പോന്' എനതട ആകറിപലെപ്പോ പദതറിയറിപലെപ്പോ നറിര്വ്വചേറിചറിടറിലല്ലെങറിലന്നാം പദതറിയറില്
പലെയറിടെത്തുന്നാം  'ലചേയര്മപ്പോന്'  എനട  ഉപപയപ്പോഗറിചറിട്ടുളളതറിനപ്പോല്  അതറിനട  വദക്തത  വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി
'ലചേയര്മപ്പോന്'   എനതട പദതറിയറില് നറിര്വ്വചേറികണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

 ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   10)

പബപ്പോര്ഡറിലനതറിലരയുള്ള  പകേസുകേളുന്നാം  പബപ്പോര്ഡട  നടെത്തുനതട  പബപ്പോര്ഡറിനു
പവണറിതലനയപ്പോലണനതറിനപ്പോല് ഖേണറികേ  9(2)-ലലെ  'പബപ്പോര്ഡറിനു പവണറിയുന്നാം  പബപ്പോര്ഡറിനട
എതറിലരയുമുള്ള  പകേസുകേളുലടെ  നടെതറിപട  '   എനതട  'പബപ്പോര്ഡറിലന  പ്രറിതറിനറിധസ്വീകേരറിചട
വദവഹപ്പോരങ്ങള്  നടെതലന്നാം  വദവഹപ്പോരലത  പ്രതറിപരപ്പോധറികലന്നാം'  എനട  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   11)

ഖേണറികേ 12-ലലെ "ആകറിലന്നാം പദതറിയറിലന്നാം ചേടങ്ങളറിലന്നാം പറഞറിട്ടുള്ള ലെക്ഷദങ്ങള്ക്കു
പവണറി മപ്പോതപമ നറിധറി വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോവ" എനതറിലലെ 'ലെക്ഷദങ്ങള്ക്കുപവണറി' എനതറിനു
പകേരന്നാം  ആകറിലലെ  3(6)വകുപറില്  പചേര്തറിട്ടുള്ളതുപപപ്പോലലെ  'ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി'  എന
വപ്പോകട പചേര്കണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   13)

ഖേണറികേ 14(5)-ല് പറഞറിരറിക്കുന 'ലസ്പെഷദല് ലപന്ഷന്' എനതട ആകറിലലെ 3(6)
(എ) വകുപ്പുപ്രകേപ്പോരമുള്ളതുന്നാം ഖേണറികേ 41-ല് പ്രതറിപപ്പോദറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോയ ലപന്ഷന് ആകേയപ്പോല്
'ആകറിലലെ  3(6)(എ)  വകുപ്പു  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  പ്രപതദകേ  ലപന്ഷന്'  എനട  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   18)

ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനകപ്പോര്കട  പക്ഷമനറിധറിയറില്  അന്നാംഗതസലമടുക്കുനതറിനുള്ള  എല്ലെപ്പോ
അപപക്ഷകേളുന്നാം ഭപ്പോഗദക്കുററി രന്നാംഗത്തുള്ള ഒരു രജറിപസ്റ്റേര്ഡട പട്രേഡട യൂണറിയലന ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടു
കൂടെറിയതപ്പോയറിരറികണലമനട ഖേണറികേ  15(2)-ലലെ വദവസ നറിര്ബനമപ്പോപകണതറില്ലെ എനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   20)

'വറില്പനകപ്പോരന്'  എനതട ആകറില് നറിര്വ്വചേറിചറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് ഖേണറികേ  15(3)-ലലെ
'ഒരു വറില്പനകപ്പോരലന' എനതട ആകറിലലെ 2(എന്) വകുപറില് നറിര്വ്വചേറിചറിട്ടുള്ളതുപപപ്പോലലെ 'ഒരു
ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോരലന' എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   21)

ഖേണറികേ 15(3), (4), (7) എനറിവയറില് പചേര്തറിട്ടുള്ള 'ഏജനട 'എനതട ആകറിലലെ 2
(ലകേ)  വകുപട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  'ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജനട 'എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   22)

ഖേണറികേ  15(3)-ല്  'അസറിസ്റ്റേനട  ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഉപദദപ്പോഗസന്'
എനപപയപ്പോഗറിചറിരറിക്കുനതറിനട  വദക്തതയറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അതറിനുപകേരന്നാം  'അസറിസ്റ്റേനട
ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫസ്വീസര്'  എനട  പചേര്കണലമനന്നാം  അതറിനട  കൂടുതല്  വദക്തത
വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  'ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫസ്വീസര്'  എനതറിലന  ആകറിലലെ  2(എഫട)
വകുപറില് നറിര്വ്വചേറിചറിട്ടുള്ളതുപപപ്പോലലെ  'അസറിസ്റ്റേനട  ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി ഓഫസ്വീസര്'  എനതുന്നാം
കൂടെറി പദതറിയറില് നറിര്വ്വചേറികണലമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   23)

ഖേണറികേ  15(4)  “.....വയസട,  ജനനതസ്വീയതറി,  പമല്വറിലെപ്പോസന്നാം  എനറിവ
ലതളറിയറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  പരഖേയപ്പോയറി  പപ്പോപസ്പെപ്പോര്ടട,  പറഷന്കേപ്പോര്ഡട,  പപ്പോന്കേപ്പോര്ഡട,
തറിരറിചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട,  എസട.എസട.എല്.സറി.  ബുകട,  സ്കൂള്  അഡറിഷന്  രജറിസ്റ്റേര്
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എനറിവയറില്    ഏലതങറിലലമപ്പോനറിലന  ബനലപട   പപജറിലന  സപ്പോക്ഷദലപടുതറിയ
പകേര്പപപ്പോ  ഇവയറിപലെലതങറിലലമപ്പോനട  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറികറില്ലെപ്പോലയനട  ബനലപട
പഞപ്പോയതട/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി/പകേപ്പോര്പപറഷന്  അന്നാംഗന്നാം  സപ്പോക്ഷദലപടുത്തുനപക്ഷന്നാം  ഒരു
അസറിസ്റ്റേനട  സര്ജലന  പദവറിയറില്  കുറയപ്പോത  ലമഡറികല്  ഓഫസ്വീസറുലടെ  സപ്പോക്ഷദപതന്നാം
ഹപ്പോജരപ്പോപകണതപ്പോണട "എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   24)

ഖേണറികേ  15(6)  പ്രകേപ്പോരന്നാം ഡഡ്യൂപറിപകറട തറിരറിചററിയല് കേപ്പോര്ഡറിനട ഒടുപകണ ഫസ്വീസട
പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട  നപ്പോളറിതുവലര  നറിശ്ചയറിചറിടറില്ലെ  എനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതട  സന്നാംബനറിചട  പബപ്പോര്ഡട  എതയുന്നാം  പവഗന്നാം  തസ്വീരുമപ്പോനലമടുകണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   25)

ഖേണറികേ  15(7)-ലലെ  'ജറില്ലെപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി ഉപദദപ്പോഗസന്'  എനതട  'ജറില്ലെപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി
ഓഫസ്വീസര്' എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   26)

പക്ഷമനറിധറിയറില്  അന്നാംഗമപ്പോകുനതറിനട  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജനട  അപപക്ഷപയപ്പോലടെപ്പോപന്നാം
നറിര്ണ്ണയറികലപട കുറഞ എണ്ണന്നാം  ടെറികറട വപ്പോങ്ങറിയതറിലന ലതളറിവപ്പോയറി ജറില്ലെപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി
ഉപദദപ്പോഗസനറില് നറിനള്ള സപ്പോക്ഷദപതന്നാം ഹപ്പോജരപ്പോപകണതപ്പോലണനട  ഖേണറികേ  15(7)-ല്
പറഞറിട്ടുലണങറിലന്നാം  സപ്പോക്ഷദപതതറിലന  മപ്പോതൃകേ  വറിജപ്പോപനതറില്   ഉള്ലപടുതറിയറിടറില്ലെ.
ആയതറിനപ്പോല്  സപ്പോക്ഷദപതതറിലന  മപ്പോതൃകേ  വറിജപ്പോപനതറില്  ഉള്ലപടുതണലമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   27)

ഖേണറികേ  15(3)-ലലെ  'അസറിസ്റ്റേനട  ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഉപദദപ്പോഗസലന'  എനട
പചേര്തറിരറിക്കുനതട   'അസറിസ്റ്റേനട  ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫസ്വീസറുലടെ'  എനട  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   28)

ഖേണറികേ  17-ലന  ശസ്വീര്ഷകേമപ്പോയ  'ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ  ചുമതലെകേളുന്നാം  ഉതരവപ്പോദറിതസങ്ങളുന്നാം'
എനതറിലലെ  'ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ'  എനതട  'ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ'  എനട  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   30)

ഖേണറികേ 19(1)-ലലെ 'മൂനമപ്പോസന്നാം തുടെര്ചയപ്പോയറി'  എനതട  'ആറുമപ്പോസന്നാം തുടെര്ചയപ്പോയറി' എനട

തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   31)

അന്നാംഗതസന്നാം  റദട  ലചേയ്യുനതറിനു  മുന്പട  ക്രമപ്രകേപ്പോരന്നാം  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കുനതറിനുന്നാം

വറിശദസ്വീകേരണന്നാം  പകേള്ക്കുനതറിനുമുളള  വദവസ  കൂടെറി  ഖേണറികേ  19(3)-ല്  ഉള്ലപടുതണലമനന്നാം

അതറിനട  ആകറില്  പഭദഗതറി  വരുപതണതുലണങറില്  അപ്രകേപ്പോരന്നാം  ലചേയ്യുനതറിനട  നടെപടെറി

സസസ്വീകേരറികണലമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   32)

ഖേണറികേ  23(1)-ലലെ  “.......  പക്ഷമനറിധറിയറില്  പുനനഃരന്നാംഗതസന്നാം  കേറിടപ്പോന്  അതറിനട

മുന്പുള്ള  ആറട  മപ്പോസകപ്പോലെന്നാം  ശരപ്പോശരറി  പതറിനപ്പോയറിരന്നാം  രൂപയുലടെ  ടെറികറട

വപ്പോങ്ങറിയറിരറികണന്നാം” എനതട ഖേണറികേ 14(3)-പലെതുപപപ്പോലലെ 'പ്രതറിമപ്പോസന്നാം ശരപ്പോശരറി' എനട

വദക്തത വരുതറി വദവസ ലചേയണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   33)

പറിഴയുന്നാം  കുടെറിശറികേയുന്നാം  അടെചട  പുനനഃരന്നാംഗതസന്നാം  പനടുന അന്നാംഗതറിനട  'തുടെര്നള്ള ഒരു

വര്ഷകപ്പോലെന്നാം'  പദതറി  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭറികറില്ലെ  എനട  വദവസ

ലചേയറിരറിക്കുനതട  ഉചേറിതമല്ലെ.  ആയതറിനപ്പോല്  ഖേണറികേ  23(2)-ലലെ  വദവസ  ഒഴറിവപ്പോകണലമനട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   34)

ഖേണറികേ  23(5)-ലലെ  വദവസ  ഒഴറിവപ്പോകണലമനന്നാം  അന്നാംഗതസന്നാം  നഷ്ടലപടവര്

മരണലപടപ്പോല്  അവരുലടെ  കുടുന്നാംബതറിനട  പദതറി  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ലെഭറികപ്പോവുന  പരമപ്പോവധറി

ആനുകൂലെദന്നാം  ലെഭറിക്കുന തരതറില് പദതറി  പഭദഗതറി  ലചേയണലമനന്നാം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   38)

പക്ഷമനറിധറിയുലടെ  ഓഡറിറട  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ആകറിലന  ലഷഡഡ്യൂളറില്

ഉള്ലപടുത്തുന മുറയട ഖേണറികേ 27(1) പഭദഗതറി ലചേയണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   40)

ലപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദറിപറിക്കുനതട  സന്നാംബനറിചട  അനറിമ  തസ്വീരുമപ്പോനലമടുപകണതട
സര്കപ്പോര്  തലനയപ്പോലണനതറിനപ്പോല്  ഖേണറികേ  30(1)-ലലെ  " ...… എനപ്പോല്,  പബപ്പോര്ഡറിനട,
സര്കപ്പോരറിലന  മുന്കൂടറിയുള്ള  അനുമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി  ലപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദറിപറികപ്പോവുനതപ്പോണട”
എനതട  " ...… എനപ്പോല്,  പബപ്പോര്ഡറിലന  ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോലടെ  സര്കപ്പോരറിനട  ലപന്ഷന്  തുകേ
വര്ദറിപറികപ്പോവുനതപ്പോണട "എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   45)

ഖേണറികേ  33-ലലെ  'കലെഫട  ഇന്ഷസറന്സട  'എനതട  ഒഴറിവപ്പോകണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   47)

ഖേണറികേ  34(1)-ലലെ  'ആദദലത  അഞ്ചു  ദറിവസന്നാം'  എനതട   'ആദദലത  അഞ്ചു
ദറിവസപതകട 'എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   50)

ചേറികേറിതപ്പോ  സഹപ്പോയന്നാം  ലെഭറിക്കുനതറിനട  അസറിസ്റ്റേനട  സര്ജനറില്  കുറയപ്പോത
പദവറിയറിലള്ള  ലമഡറികല്   ഓഫസ്വീസര് നല്കുന  ലമഡറികല് സര്ടറിഫറികറട  സഹറിതമുള്ള
അപപക്ഷ    ചേറികേറിത   നടെതറി    ഒരു      വര്ഷതറിനുള്ളറില് സമര്പറിപകണതപ്പോലണനന്നാം,
എനപ്പോല്  മതറിയപ്പോയ   കേപ്പോരണമുലണങറില്  ഒരു  വര്ഷതറിനുപശഷവുന്നാം  അപപക്ഷ
സമര്പറികപ്പോവുനതപ്പോലണനമുള്ള വദവസ കൂടെറി  ഖേണറികേ  34(1)-ല് ഉള്ലപടുതണലമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   52)

ഖേണറികേ  37(2)-ലലെ  വറിവപ്പോഹപ്പോനുകൂലെദതറിനപ്പോയറി  അപപക്ഷറിക്കുനവര്  വറിവപ്പോഹന്നാം
നടെന  എനട  ലതളറിയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  'സലെലത  തപദശസസയന്നാംഭരണ  സപ്പോപന
ലസക്രടററി/പ്രസറിഡനട/ലചേയര്മപ്പോന്/പമയര്/എന്നാം.എല്.എ.,  എന്നാം.പറി.  .......  നല്കേറിയ
സപ്പോക്ഷദപതപമപ്പോ  …......  ഹപ്പോജരപ്പോപകണതപ്പോണട ' എന  വദവസയറിലലെ  'പമയര്'
എനതറിനുപശഷമുള്ള  '/'  ചേറിഹ്നതറിനുപകേരന്നാം  'പകേപ്പോമ'  പചേര്ക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   53)

എല്ലെപ്പോ വറിവപ്പോഹങ്ങള്ക്കുന്നാം രജറിപസ്ട്രേഷന് നറിര്ബനമപ്പോകറിലകപ്പോണട  2008-ല് ചേടങ്ങള്

നറിലെവറില് വനറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  [G.O.(P)  No.01/2008/Law,  dated  29.2.2008]  പ്രസ്തുത

ചേടങ്ങള്  പ്രകേപ്പോരന്നാം  2008  ലഫബ്രുവരറി  29-നട  പശഷന്നാം  നടെത്തുന  എല്ലെപ്പോ  വറിവപ്പോഹങ്ങളുന്നാം
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രജറിസ്റ്റേര്  ലചേപയണതുണട.  അതുലകേപ്പോണ്ടുതലന  'സമുദപ്പോയ  സന്നാംഘടെനകേള്  നല്കുന

സര്ടറിഫറികററിനട '  സപ്പോധുതയറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  അതട  ഒഴറിവപ്പോകണലമനന്നാം  പകേരന്നാം  2011

മുതലള്ള വറിവപ്പോഹങ്ങളുലടെ  സര്ടറിഫറികറട  തലന ഹപ്പോജരപ്പോകണലമന വദവസ ഖേണറികേ

37(2)-ല് ഉള്ലപടുതണലമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   54)

അന്നാംഗങ്ങളുലടെ  ലപണ്മകള്  മലറപ്പോരു  പക്ഷമനറിധറിയറില്  അന്നാംഗങ്ങളപ്പോലണങറില്കൂടെറി

അവരുലടെ  വറിവപ്പോഹതറിനട പദതറി പ്രകേപ്പോരമുള്ള   ആനുകൂലെദന്നാം ലെഭറിക്കുനതറിനുപവണറിയപ്പോണട

ഖേണറികേ  37(6)-ല്  അപ്രകേപ്പോരന്നാം  വദവസ  ലചേയറിട്ടുള്ളലതങറില്  അകപ്പോരദന്നാം

വദക്തമപ്പോയറിതലന  വദവസ  ലചേയണലമനന്നാം  അതറിനട  ആകറില്  പഭദഗതറി

വരുപതണതുലണങറില് അതറിനുപവണ അടെറിയനര നടെപടെറി സസസ്വീകേരറികണലമനന്നാം സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   55)

ജനനമരണ  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്  നല്കുന  മരണ  സര്ടറിഫറികറട,  ലെസ്വീഗല്  ലഹയര്ഷറിപട

സര്ടറിഫറികറട എനറിവ അപപക്ഷപയപ്പോലടെപ്പോപന്നാം സമര്പറികണലമന വദവസ കൂടെറി ഖേണറികേ

38(1)-ല് ഉള്ലപടുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   56)

ഖേണറികേ  39(3)-ലലെ   "പക്ഷമനറിധറി  ആനുകൂലെദങ്ങള്കപ്പോയുള്ള അപപക്ഷ ലെഭറിചപ്പോല്

അപപക്ഷകേലന  സന്നാംബനറിച  പരഖേകേള്  പരറിപശപ്പോധറിചന്നാം,  ആവശദമപ്പോയ  അപനസഷണന്നാം

നടെതറിയുന്നാം, ലതളറിവുകേള് വറിശകേലെനന്നാം ലചേയമപ്പോണട ആനുകൂലെദന്നാം    നല്കേണപമപ്പോ പവണപയപ്പോ

എന തസ്വീരുമപ്പോനറിപകണതട” എന വദവസയറില് 'ലതളറിവുകേള് വറിശകേലെനന്നാം ലചേയമപ്പോണട '

എനട  പചേര്തറിട്ടുള്ളതട  കേപ്പോരണന്നാം  അപപക്ഷകേനട  ആനുകൂലെദന്നാം  ലെഭറിക്കുനതറിനട

കേപ്പോലെതപ്പോമസമുണപ്പോകേരുലതനന്നാം  അതറിനപ്പോയറി  ഒരു  നറിശ്ചറിത  സമയപരറിധറി

നറിര്ണ്ണയറികണലമനന്നാം സമറിതറി         നറിര്പദശറിക്കുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   57)

ഖേണറികേ  39(5)-ലലെ  "......  'സമര്പറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോതറിരുനതട  മതറിയപ്പോയ  കേപ്പോരണന്നാം

പബപ്പോര്ഡറിനട  ......"  എനതട  "......  'സമര്പറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോതറിരുനതട  മതറിയപ്പോയ

കേപ്പോരണതപ്പോലെപ്പോലണനട  പബപ്പോര്ഡറിനട  ......"  എനട  തറിരുതല്  വരുതണലമനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   58)

അന്നാംശദപ്പോയ തുകേ  തറിരറിലകേ  നല്കുനതു  സന്നാംബനറിച  ഖേണറികേ  40-ല്  "അന്നാംഗതസന്നാം
റദപ്പോയപ്പോല് പബപ്പോര്ഡറിലന തസ്വീരുമപ്പോനതറിനട  വറിപധയമപ്പോയ അടെച തുകേ, നറിര്ണ്ണയറികലപടുന
പ്രകേപ്പോരമുള്ള പലെറിശ സഹറിതന്നാം തറിരറിചനല്പകേണതപ്പോലണനട"  വദവസ ലചേയറിട്ടുലണങറിലന്നാം
പലെറിശ  നറിരകട  നറിശ്ചയറിചറിടറില്ലെ.   പലെറിശ  നറിരകട  പദതറിയറില്  തലന  വദവസ
ലചേയണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   60)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര്  1-ലന തലെലകടറിലലെ  'പലെപ്പോടററി ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം'  എനതട  'ഭപ്പോഗദക്കുററി
ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം' എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി    ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   61)

ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  1-പനപ്പോലടെപ്പോപന്നാം  ഹപ്പോജരപ്പോപകണ  പരഖേയപ്പോണട  ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  2
എനതറിനപ്പോല് ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 1-ലന ക്രമനമ്പര്  6-ലലെ  'അനുബനതറിലലെ ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര്  2
കേപ്പോണുകേ'  എനതറിനു  പകേരന്നാം  "ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  2-ലള്ള  സപ്പോക്ഷദപതന്നാം  ഉള്ളടെകന്നാം
ലചേയറിരറികണന്നാം" എനട പചേര്കണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   62)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 1-ലലെ ക്രമനമ്പര് 10-ല് 'കവവപ്പോഹറികേ പദവറി' എനതറില് പചേര്തറിട്ടുള്ള
'വറിവപ്പോഹറിതന്', 'അവറിവപ്പോഹറിതന്', 'വറിധവ', 'വറിഭപ്പോരദന്' എനതട 'വറിവപ്പോഹറിതന്/വറിവപ്പോഹറിത',
'അവറിവപ്പോഹറിതന്/അവറിവപ്പോഹറിത',  'വറിധവ/വറിഭപ്പോരദന്',  എനട  തറിരുതല്  വരുതണലമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   63)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 1-ലന ക്രമനമ്പര് 15-ല് പചേര്തറിട്ടുള്ള 'പലെപ്പോടററിലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി' എന പദന്നാം
ആകറില് നറിര്വ്വചേറിക്കുകേപയപ്പോ,  പലെപ്പോടററി  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളുലടെ  അന്നാംഗതസന്നാം  ആകട  അനുവദറിക്കുകേപയപ്പോ
ലചേയറിടറില്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് അതറിനട പകേരന്നാം 'ഭപ്പോഗദക്കുററി ഏജപനപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോരപനപ്പോ'
എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   64)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര്  1-ലന അവസപ്പോനന്നാം  'ഓഫസ്വീസട ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി'  പ്രപതദകേമപ്പോയറി
ഒരു ഭപ്പോഗന്നാം  ഉള്ളതറിനപ്പോല് ഫപ്പോറതറിലന തുടെകതറില്  'ഓഫസ്വീസറിലന ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി'
എനട കേപ്പോണറിചട  പചേര്തറിട്ടുള്ള  'അന്നാംഗതസന്നാം  നമ്പര്',  'രജറിസ്റ്റേര് ലചേയ്യുന തസ്വീയതറി'  എനറിവ
ഓഫസ്വീസട  ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയുള്ള  ഫപ്പോറതറിലന  അവസപ്പോന  ഭപ്പോഗതട  പചേര്കണലമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   65)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 1-ലലെ അപപക്ഷപയപ്പോലടെപ്പോപന്നാം രണട പപ്പോപസ്പെപ്പോര്ടട കസസട പഫപ്പോപടപ്പോ കൂടെറി
നല്പകേണതപ്പോണട  എനപ്പോണട  ഖേണറികേ  15(1),  ഫപ്പോറതറിലലെ  കുററിപട  എനറിവയറില്
പറഞറിട്ടുള്ളതട.   എനപ്പോല്  തറിരറിചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട,  അന്നാംഗതസ  സപ്പോക്ഷദപതന്നാം,  ചേസ്വീഫട
എകറികേഡ്യൂടസ്വീവട  ഓഫസ്വീസര്  സൂക്ഷറിക്കുന  രജറിസ്റ്റേര്,  ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  പക്ഷമ  ഓഫസ്വീസര്
സൂക്ഷറിക്കുന  രജറിസ്റ്റേര്  എനറിവയറിപലെകപ്പോയറി  ആലകേ  'നപ്പോലെട''  പഫപ്പോപടപ്പോകേള്
ആവശദമുളളതറിനപ്പോല് ഫപ്പോറന്നാം  1-ലലെ  'രണട പഫപ്പോപടപ്പോകേള്'  എനതട  'നപ്പോലെട  '  പഫപ്പോപടപ്പോകേള്  '
എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   66)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 1-ലലെ 'രജറിസ്റ്റേര് ലചേയ പലെപ്പോടററി ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ/വറില്പനകപ്പോരുലടെ ലതപ്പോഴറില്
സന്നാംഘടെനപ്പോ  ശറിപപ്പോര്ശ'  എനതറിലലെ  'പലെപ്പോടററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ'  എനതട  'ഭപ്പോഗദക്കുററി
ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ'  എനട  തറിരുതണലമനന്നാം  ശറിപപ്പോര്ശയറില്  "................  എന  ആള്
ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനകപ്പോരന്/ഏജനട  ആലണനന്നാം  നറിധറിയറില്  അന്നാംഗതസതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന”എനന്നാം കൂടെറി ഉള്ലപടുതണലമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   67)

ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 2-ലന തലെലകടറിലലെ "................പക്ഷമ പദതറി" എനതട "പക്ഷമനറിധറി
പദതറി" എനട തറിരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   68)

ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  5-ലന  അവസപ്പോനഭപ്പോഗത്തുന്നാം,  ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  6-ലന  ആദദഭപ്പോഗത്തുന്നാം
പചേര്തറിരറിക്കുന  'ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  പക്ഷമനറിധറി  ഓഫസ്വീസര്'  എനതട  'ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി
പക്ഷമ ഓഫസ്വീസര്' എനട തറിരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   69)

ഖേണറികേ  30(1)   പ്രകേപ്പോരമുള്ള ലപന്ഷന് ലെഭറിക്കുനതറിനട  അപപക്ഷറിപകണ ഫപ്പോറന്നാം
നമ്പര്  7-ലന  തലെലകടട  'സൂപറപ്പോപനസഷന്  ലപന്ഷനുള്ള  അപപക്ഷ'  എനതറിനു  പകേരന്നാം
'ലപന്ഷനുള്ള അപപക്ഷ' എനട തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   70)

ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  7-ലലെ ക്രമനമ്പര്  15-ല്  'അര്ഹതലപട ലപന്ഷന് തുകേ'  എനട
പചേപ്പോദറിചറിരറിക്കുനതുന്നാം,  ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 8-ലന 16, 22 എനറിവയറിലന്നാം,   ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 9-ലന

248/2022.
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ക്രമനമ്പര് 18-ലന്നാം  'അര്ഹതലപട തുകേ'  എനട പചേപ്പോദറിചറിരറിക്കുനതുന്നാം,  ഫപ്പോറന്നാം നമ്പര് 13-ലലെ
ക്രമനമ്പര്  12-ല്  'അര്ഹതലപട  ധനസഹപ്പോയതുകേ'  എനട  പചേപ്പോദറിചറിരറിക്കുനതുന്നാം
ഉചേറിതമല്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല് അവ ഒഴറിവപ്പോകണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   71)

ഫപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  '11'  പ്രസവപ്പോനുകൂലെദതറിനുള്ള  അപപക്ഷ  ആയതറിനപ്പോലന്നാം,
പ്രസവപ്പോനുകൂലെദതറിനട  വനറിതപ്പോ  അന്നാംഗങ്ങള്കട  മപ്പോതമപ്പോണട  അര്ഹത  എനതറിനപ്പോലന്നാം
പ്രസ്തുത ഫപ്പോറതറിലന സതദപ്രസപ്പോവനയറിലലെ  'അപപക്ഷകേലന ഒപട/വറിരലെടെയപ്പോളന്നാം'  എനതട
'അപപക്ഷകേയുലടെ ഒപട/വറിരലെടെയപ്പോളന്നാം'  എനന്നാം,  ഫപ്പോറതറിലലെ ഓഫസ്വീസട ഉപപയപ്പോഗതറിനുള്ള
ഭപ്പോഗതട  പചേര്തറിരറിക്കുന  "................  രൂപ  ചേറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി
അനുവദറിചറിരറിക്കുന  .....”എനതട  "പ്രസവപ്പോനുകൂലെദമപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരറിക്കുന"  എനന്നാം
തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   72)

'7'  മുതല് '13'  വലരയുള്ള ഫപ്പോറങ്ങളുലടെ രണട പകേര്പട സമര്പറികണലമനട ഖേണറികേ
39(1)-ല്  വദവസ  ലചേയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  വറിവരവുന്നാം  പ്രസ്തുത  ഫപ്പോറങ്ങള്
ഓപരപ്പോനറിപനപ്പോടുലമപ്പോപന്നാം ഏലതല്ലെപ്പോന്നാം പരഖേകേള് സമര്പറിപകണതുണട എനതുന്നാം കുററിപപ്പോയറി '7'
മുതല് '13' വലരയുള്ള ഫപ്പോറങ്ങളറില് ഉള്ലപടുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി   (  ഖേണറികേ   6-11, 13, 18, 20-28, 30-34, 38, 40, 45, 

47, 50, 52-58, 60-72)

16-5-2020-ലലെ എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 327/2020 പ്രകേപ്പോരന്നാം പഭദഗതറി വരുതറിയറിട്ടുണട
(അനുബനന്നാം I).

(നറികുതറി  വകുപട  7-1-2021-ലലെ  25455/എചട1/2015/ററി.ഡറി.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   12)

നറിലെവറില്  പക്ഷമനറിധറികട  6.8  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുലടെ  നറിപക്ഷപന്നാം  പസ്റ്റേറട  ബപ്പോങട  ഓഫട
ട്രേപ്പോവന്കൂററിലലണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത  തുകേ  പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗങ്ങളുലടെ
ഉനമനതറിനപ്പോയറി  ഫലെപ്രദമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരപ്പോതറിരറികപ്പോന്
ശ്രദറികണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.
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സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി 

2009-ലലെ  പകേരള  സന്നാംസപ്പോന  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം  വറില്പനകപ്പോരുലടെയുന്നാം
പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട  നറിലെവറില്  വനതറിനട  പശഷന്നാം  2009-10,  2010-11,    2011-12,
2012-13,  2013-14,  2014-15  എനസ്വീ  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  യഥപ്പോക്രമന്നാം  8.58
ലെക്ഷന്നാം, 2.86  പകേപ്പോടെറി,  2.83  പകേപ്പോടെറി,  6  പകേപ്പോടെറി,  7.09  പകേപ്പോടെറി,  10.02  പകേപ്പോടെറി രൂപ വസ്വീതന്നാം
വറിവറിധ  പക്ഷമപ്പോനുകൂലെദങ്ങള്കട  അനുവദറിചറിട്ടുണട.   2015-16  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷതറില്
ഓണന്നാം അലെവന്സട ഇനതറില് മപ്പോതന്നാം  11.19  പകേപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിചറിട്ടുണട.   പുതുതപ്പോയറി സര്കപ്പോര്
അനുമതറി ലെഭറിച ഒറതവണ പസപ്പോളര്ഷറിപട പദതറി പ്രകേപ്പോരന്നാം 8,75,000 രൂപയുലടെ പസപ്പോളര്ഷറിപട
2015-16-ല് അനുവദറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

(നറികുതറി  വകുപട  15-6-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 17-7-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   15)

പക്ഷമനറിധറിയുലടെ  ആനുകൂലെദന്നാം  അനര്ഹര്  പനടെറിലയടുക്കുന  സപ്പോഹചേരദന്നാം
ഒഴറിവപ്പോപകണതുന്നാം,  അപതപ്പോലടെപ്പോപന്നാം  അര്ഹമപ്പോയ  എല്ലെപ്പോവര്ക്കുന്നാം  അതട  ലെഭറിക്കുനലണനട
ഉറപ്പുവരുപതണതുന്നാം  സര്കപ്പോരറിലന  കേടെമയപ്പോലണനട  സമറിതറി  കേരുതുന.   ആയതറിനുള്ള
അടെറിയനര നടെപടെറികേള് സസസ്വീകേരറികണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി 

പക്ഷമനറിധറി പദതറി വറിജപ്പോപന പ്രകേപ്പോരന്നാം സന്നാംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററിയുലടെ അന്നാംഗസ്വീകൃത

ഏജനറിലന കേസ്വീഴറില് പ്രതറിമപ്പോസന്നാം  10,000  രൂപപയപ്പോ കതമപ്പോസറികേമപ്പോയറി  30,000  രൂപപയപ്പോ

മുഖേവറിലെയുളള  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ടെറികറ്റുകേള്  വറില്ക്കുന  വറില്പനകപ്പോരനട  പക്ഷമനറിധറി

അന്നാംഗതസലമടുക്കുനതറിനട  അര്ഹതയുണട.  ആയതറിനട  വറില്പനകപ്പോരന്  വറില്ക്കുന

ടെറികററിലന  കേണകട  വറിവരന്നാം  ടെറികറട  അകക്കൗണട  ബുകറില്  പരഖേലപടുതറി  ഏജനറിലന

സപ്പോക്ഷദലപടുതല്  സഹറിതന്നാം  ഹപ്പോജരപ്പോപകണതുണട.   ഈ  വദവസ  അനുസരറിചട

അന്നാംഗസ്വീകൃത ഏജന്റുമപ്പോര് അവര് വപ്പോങ്ങുന ടെറികററിലന കേണക്കുകേള് ഉള്ലപടുതറി അവരുലടെ

കുടുന്നാംബപ്പോന്നാംഗങ്ങലളയുന്നാം  ജസ്വീവനകപ്പോലരയുന്നാം  വറില്പനകപ്പോരപ്പോയറി  പചേര്തട  പക്ഷമനറിധറിയറില്

രജറിസ്റ്റേര്  ലചേയ  വരുനണട.   ഇപ്രകേപ്പോരന്നാം  പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗതസലമടുക്കുനവര്  യഥപ്പോര്ത

വറില്പനകപ്പോരനപ്പോപണപ്പോ  എനതട  കേലണത്തുനതട  ശ്രമകേരമപ്പോലണനതറിനപ്പോല്  ഭപ്പോഗദക്കുററി

വറില്പനകപ്പോരുലടെ  പട്രേഡട   യൂണറിയനുകേളുലടെ  മസ്വീററിന്നാംഗട   വറിളറിചകൂടറി  ഇകപ്പോരദന്നാം  അവരുലടെ

ശ്രദയറില്ലപടുത്തുകേയുന്നാം  പക്ഷമനറിധറി   അന്നാംഗതസ  രജറിപസ്ട്രേഷന്  പഫപ്പോറതറില്  പട്രേഡട
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യൂണറിയന് സപ്പോക്ഷദലപടുതല്   നടെത്തുനതറിനട  മുന്പട  ഇകപ്പോരദന്നാം  പരറിപശപ്പോധറികണലമനട

നറിര്പദശന്നാം  നല്കുകേയുന്നാം  കൂടെപ്പോലത  പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗതസതറിനപ്പോയറി  അപപക്ഷറിക്കുന

വറില്പനകപ്പോരറില് നറിനന്നാം ടെറികറട  അകക്കൗണട ബുകട  മുപഖേനയുള്ള കേണകട വറിവരതറിനട

പുറപമ ഏജനറില് നറിനന്നാം ലെഭറിക്കുന രസസ്വീതട കൂടെറി വപ്പോങ്ങറി പരറിപശപ്പോധറിചട വറില്പനകപ്പോരലന

സപ്പോധുത ഉറപപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നറിര്പദശന്നാം ജറില്ലെപ്പോ പക്ഷമനറിധറി ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്കട നല്കുകേയുന്നാം

ലചേയറിട്ടുണട.

(നറികുതറി  വകുപട  15-6-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 17-7-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   16)

ഏലതപ്പോരു  പക്ഷമപദതറിയുന്നാം  ഫലെപ്രപ്പോപറിയറിലലെത്തുനതട  പ്രസ്തുത  പദതറിയുലടെ

ആനുകൂലെദങ്ങള്  അര്ഹമപ്പോയ  എല്ലെപ്പോവര്ക്കുന്നാം  ലെഭറിക്കുപമ്പപ്പോള്  മപ്പോതമപ്പോണട.  അതറിനപ്പോല്

പക്ഷമനറിധറി  പദതറിലയക്കുററിചട  ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനകപ്പോര്കറിടെയറില്  പബപ്പോധവല്കരണന്നാം

നടെത്തുനതറിനട  സര്കപ്പോര്  തലെതറില്  നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറികണലമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി 

ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോരുലടെ അന്നാംഗസ്വീകൃത പട്രേഡട യൂണറിയനുകേള് മുപഖേന തപ്പോലൂകട തലെ

അന്നാംഗതസ കേപ്പോമ്പയറിനുകേള് സന്നാംഘടെറിപറിചട കൂടുതല് ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോലര പക്ഷമനറിധറി

അന്നാംഗങ്ങളപ്പോക്കുനതറിനട  ബനലപട ജറില്ലെപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി പക്ഷമ ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്കട നറിര്പദശന്നാം

നല്കുകേയുന്നാം  ഇതരതറില്  കൂടുതല്  ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനകപ്പോലര  പക്ഷമനറിധറിയറില്

ഉള്ലപടുതപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകേയുന്നാം  ലചേയറിട്ടുണട.  ഭപ്പോഗദക്കുററി പക്ഷമനറിധറി പദതറി വറിവരങ്ങള്

ഉള്ലകപ്പോള്ളറിച  ലകേപ്പോണ്ടുള്ള  പബപ്പോഷര്  അചടെറിക്കുകേയുന്നാം  ആയതട  സന്നാംസപ്പോന  ഭപ്പോഗദക്കുററി

വകുപട  സന്നാംഘടെറിപറിചറിരുന  പ്രദര്ശനങ്ങളറിലൂലടെയുന്നാം  അന്നാംഗതസ  കേപ്പോമ്പയറിനുകേളറിലൂലടെയുന്നാം

വറിതരണന്നാം ലചേയ്യുകേയുന്നാം ലചേയറിട്ടുണട. ഇതരതറിലള്ള പബപ്പോധവല്കരണ പരറിപപ്പോടെറികേളറിലൂലടെ

പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗതസന്നാം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനട  സപ്പോധറിചറിട്ടുണട.   2009-ല് പക്ഷമനറിധറിയുലടെ

പ്രപ്പോരന്നാംഭ ഘടതറില്  രണപ്പോയറിരപതപ്പോളന്നാം അന്നാംഗങ്ങളുണപ്പോയറിരുന  സപ്പോനതട ഇനട പക്ഷമനറിധറി

അന്നാംഗസന്നാംഖേദ 4459 രജറിപസ്റ്റേര്ഡട ഏജന്റുമപ്പോരുന്നാം 28394  വറില്പനകപ്പോരുന്നാം ഉള്ലപലടെ 32853 ആണട.

(നറികുതറി  വകുപട  15-6-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 17-7-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   19)

പക്ഷമനറിധറിയറില്  ഇതറിപനപ്പോടെകേന്നാം  അന്നാംഗതസന്നാം  പനടെറിയറിട്ടുള്ളവരുന്നാം  എനപ്പോല്
യഥപ്പോര്തതറില് ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോപരപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോപരപ്പോ അല്ലെപ്പോതവരുമപ്പോയ
എല്ലെപ്പോവരുലടെയുന്നാം  അന്നാംഗതസന്നാം  റദ്ദുലചേയ്യുനതറിനട  നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറികണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി 

നറിലെവറില്  അയപ്പോയറിരപതപ്പോളന്നാം  രജറിപസ്റ്റേര്ഡട  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോരുന്നാം  അന്നാംഗസ്വീകൃത
ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ  കേസ്വീഴറില്  നറിര്ദറിഷ്ട  എണ്ണന്നാം  ടെറികറ്റുകേള്  വറില്പന  നടെതറി  വരുന
മുപതറിനപ്പോയറിരപതപ്പോളന്നാം  വറില്പനകപ്പോരുന്നാം  പക്ഷമനറിധറിയറില്  അന്നാംഗങ്ങളപ്പോണട.   പക്ഷമനറിധറി
അന്നാംഗങ്ങളപ്പോയ  വറില്പനകപ്പോര്  പക്ഷമനറിധറി  പദതറി  വറിജപ്പോപന  പ്രകേപ്പോരന്നാം  അന്നാംഗസ്വീകൃത
ഏജനറിലന  കേസ്വീഴറില്  നറിര്ദറിഷ്ട  എണ്ണന്നാം  ടെറികറ്റുകേള്  വറില്പന  നടെത്തുനതറിലന
കേണക്കുവറിവരങ്ങള് ടെറികറട അകക്കൗണട ബുകട മുപഖേന ഹപ്പോജരപ്പോകറി കൃതദമപ്പോയറി അന്നാംശദപ്പോയന്നാം
ഒടുക്കുനവരപ്പോകേയപ്പോല്  അനര്ഹമപ്പോയ  അന്നാംഗതസന്നാം  കേലണത്തുവപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറിലല്ലെനതറിനപ്പോല്
ആരുലടെയുന്നാം  അന്നാംഗതസന്നാം  അനര്ഹമപ്പോലണന  കേപ്പോരണതപ്പോല്  റദട  ലചേയറിടറില്ലെ.   നറിലെവറില്
വറില്പനകപ്പോരന് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന ടെറികറട അകക്കൗണട ബുകട മുപഖേനയുള്ള കേണകട വറിവരതറിനട
പുറലമ ഏജനറില് നറിനന്നാം ലെഭറിക്കുന രസസ്വീതട കൂടെറി വപ്പോങ്ങറി പരറിപശപ്പോധറിചട വറില്പനകപ്പോരലന
സപ്പോധുത ഉറപപ്പോക്കുനണട. കൂടെപ്പോലത വറില്പനകപ്പോരുലടെ പട്രേഡട യൂണറിയനുകേള് മുപഖേന പുതറിയ
അന്നാംഗതസതറിനട  അപപക്ഷറിക്കുനവരുലടെ  സപ്പോധുത  പരറിപശപ്പോധറിചട  ശറിപപ്പോര്ശ  ലചേയ്യുവപ്പോന്
നറിര്പദശന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.

(നറികുതറി  വകുപട  15-6-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 17-7-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   29)

ഖേണറികേ  17(2)-ലലെ  'വറില്പനകപ്പോരനുന്നാം'  എനതട  'ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോരനുന്നാം'  എനന്നാം
ഖേണറികേ  17(3)-ലലെ  'വറിപനകപ്പോരലന'  എനതട  'വറില്പനകപ്പോരലന'  എനന്നാം  തറിരുതല്
വരുതണലമനന്നാം അപതപ്പോലടെപ്പോപന്നാം വറിജപ്പോപനതറില് 'വറില്പനകപ്പോരന്'  എനട പചേര്തറിട്ടുള്ള
സലെലതല്ലെപ്പോന്നാം  'ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനകപ്പോരന്'  എനട തറിരുതല് വരുതണലമനന്നാം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി 

16-5-2020-ലലെ എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  327/2020-ലലെ  2(7)(ii)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  പഭദഗതറി
വരുതറിയറിട്ടുണട  (അനുബനന്നാം  I).  17(3)  സന്നാംബനറിച  പഭദഗതറി,  വറിജപ്പോപനതറില്
'വറില്പനകപ്പോരന്'  എനട  പചേര്തറിട്ടുള്ള  സലെലതല്ലെപ്പോന്നാം  'ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനകപ്പോരന്'  എനട
തറിരുതല് വരുത്തുനതട എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിചട വരറികേയപ്പോണട.
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(നറികുതറി  വകുപട  7-1-2021-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   35)

ഖേണറികേ 23(5)-ലലെ 'പുനനഃസപ്പോപറിക്കുവപനപ്പോ' എനതട 'പുനനഃസപ്പോപറിക്കുവപ്പോപനപ്പോ' എനട
തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   36)

ഖേണറികേ  24(2)-ലന ആദദവരറിയറിലലെ  'തസ്വീരുമപ്പോനതറിനു'  എനതട  'തസ്വീരുമപ്പോനതറില്'
എനന്നാം  'മപ്പോപട ലചേയതട  '  എനതട  'മപ്പോപപ്പോകറി'  എനന്നാം തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   37)

ഖേണറികേ  25-  ലലെ  'സപ്പോക്ഷറിപതന്നാം'  എനതട   'സപ്പോക്ഷദപതന്നാം'  എനന്നാം  ഖേണറികേ
26-ലലെ  'ചേസ്വീഫട  എകടകേഡ്യൂടസ്വീവട  ഓഫസ്വീസറുലടെ'  എനതട   'ചേസ്വീഫട  എകറികേഡ്യൂടസ്വീവട  ഓഫസ്വീസറുലടെ'
എനന്നാം തറിരുതല് വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   39)

ഖേണറികേ  28(1)-ലലെ  '...............  ഒരു  ററിപപപ്പോര്ടട  ...............  പബപ്പോര്ഡട
അന്നാംഗസ്വീകേരറിപകണതുന്നാം  ...............  സര്കപ്പോരറിനട  സമര്പറിപകണതപ്പോണട  '  എനതറിലലെ
'സമര്പറിപകണതപ്പോണട  '  എനള്ളതട  'സമര്പറിപകണതുമപ്പോണട  '  എനട  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   43)

ഖേണറികേ  31(1)-ലലെ  'പദതറി  '  എനതട  'പദതറി'  എനന്നാം  ഖേണറികേ  31(3)-ലലെ
'അര്ഹതരല്ലെപ്പോതപ്പോയറിതസ്വീരുന്നാം'  എനതട  'അര്ഹരല്ലെപ്പോതപ്പോയറിതസ്വീരുന്നാം'  എനന്നാം  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   44) 

'അസറിസ്റ്റേനട സര്ജനറില് കുറയപ്പോത ലമഡറികല്  ഓഫസ്വീസര് നല്കുന ലമഡറികല്
സര്ടറിഫറികറട'  എനട  പചേര്തട  ഖേണറികേ  32(2)-നട  വദക്തത  വരുതണലമനന്നാം  പ്രസ്തുത
ഖേണറികേയറിലലെ  'ലതളറിയറിക്കുനനതറിപലെകപ്പോയറി'  എനതട  'ലതളറിയറിക്കുനതറിപലെകപ്പോയറി'  എനട
തറിരുതല് വരുതണലമനന്നാം സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ  ലചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   48)

ഖേണറികേ 33, 34(1) എനറിവയറിലലെ 'ഇന്ഷുറന്സട ' എനതട 'ഇന്ഷസറന്സട ' എനന്നാം
ഖേണറികേ  34(1)-ലലെ  'നറിശ്ചറിയറിക്കുന'  എനതട  'നറിശ്ചയറിക്കുന'  എനന്നാം  തറിരുതല്
വരുതണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   51)

ഖേണറികേ  35(2)-ലലെ  'ആവഷ്കരറിക്കുന'  എനതട  'ആവറിഷ്കരറിക്കുന'  എനന്നാം ഖേണറികേ
36(2),  37(3)  എനറിവയറിലലെ  'ഉപകേണറികേ'  എനതട  'ഉപഖേണറികേ'  എനന്നാം,  ഖേണറികേ
37(2)-ലലെ  'വറിവഹന്നാം'  എനതട  'വറിവപ്പോഹന്നാം'  എനന്നാം  തറിരുതല്  വരുതണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   59)

ഖേണറികേ 42-ലന അവസപ്പോന വരറികട ലതപ്പോട്ടുമുന്പുള്ള വരറിയറിലലെ  'പക്ഷമനറിധറിയറി
പദതറി'  എനതട  'പക്ഷമനറിധറി  പദതറി'  എനട  തറിരുതല്  വരുതണലമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി   (  ഖേണറികേ   35-37, 39, 43, 44, 48, 51, 59)

3-2-2016-ലലെ  ജറി.ഒ.(പറി.)നന്നാം.25/16/TD  പ്രകേപ്പോരന്നാം  തറിരുതല്  വറിജപ്പോപനന്നാം
പുറലപടുവറിചറിട്ടുണട (അനുബനന്നാം II).

(നറികുതറി  വകുപട  4-2-2016-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 7-12-2016-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

 ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   41)

പക്ഷമനറിധറിയറിപലെക്കുള്ള  വറിഹറിതതറിനപ്പോയറി  ഓപരപ്പോ  തവണയുന്നാം  സര്കപ്പോരറിലന
സമസ്വീപറികപ്പോലത  തലന  ഓപരപ്പോ  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷവുന്നാം  ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനയറിലൂലടെ
സര്കപ്പോരറിനട  ലെഭറിക്കുന  ലമപ്പോതന്നാം  വരുമപ്പോനതറിലന  1%  തുകേ  പനരറിടട  പബപ്പോര്ഡറിനട
ലെഭറിക്കുനതറിനുള്ള  വദവസ  കേപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കുനലണനട  ഉറപ്പുവരുതണലമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി

ഭപ്പോഗദക്കുററി വറില്പനയറിലൂലടെ സര്കപ്പോരറിനട ലെഭറിക്കുന വരുമപ്പോനതറിലന 1% പക്ഷമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡറിനട  വറിഹറിതമപ്പോയറി  ഓപരപ്പോ  തവണയുന്നാം  സര്കപ്പോരറിലന  സമസ്വീപറികപ്പോലത   പനരറിടട
പബപ്പോര്ഡറിനട  ലെഭറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി സസസ്വീകേരറികണലമന ശറിപപ്പോര്ശ അന്നാംഗസ്വീകേരറികപ്പോന്
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നറിര്വ്വപ്പോഹമറില്ലെ.  പബപ്പോര്ഡറിനട അര്ഹമപ്പോയ വറിഹറിതന്നാം ബജററില് വകേയറിരുത്തുനതറിനുന്നാം തുകേ
ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിക്കുനതപ്പോണട.

(നറികുതറി  വകുപട  7-1-2021-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   42)

ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറില്പനയ്ക്കുള്ള  കേമസ്വീഷൻ  തുകേ  യഥപ്പോസമയന്നാം  തലന  വറിതരണന്നാം
ലചേയ്യുനതറിനട നടെപടെറി സസസ്വീകേരറികണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി

ഏജന്റുമപ്പോര്  ജറില്ലെപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഓഫസ്വീസുകേളറിൽ  നറിനട  ടെറികറ്റുകേള്  വപ്പോങ്ങുപമ്പപ്പോള്
മുഖേവറിലെയറിൽ  നറിനട  ഡറിസ് കേക്കൗണട  കേറിഴറിചളള  തുകേയപ്പോണട  ഈടെപ്പോക്കുനതട.  ഇപപപ്പോള്
ഏജന്റുമപ്പോര്  ടെറികറട  വപ്പോങ്ങുന  സമയതട  തലന  ഡറിസ് കേക്കൗണട   അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോൽ
ഡറിസ ടകേക്കൗണട ലപനറിന്നാംഗട ഉണപ്പോവുകേയറില്ലെ.

(നറികുതറി  വകുപട  15-6-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 17-7-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   46)

കേപ്പോരുണദ  ബനവലെനട  ഫണറിൽ  നറിനന്നാം  ചേറികേറിതയട  25%  കൂടുതൽ  തുകേയുന്നാം,
മുൻഗണനയുന്നാം പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗങ്ങള്കട  നൽകേണലമനതട  സന്നാംബനറിചട     പബപ്പോര്ഡട
തസ്വീരുമപ്പോനലമടുക്കുകേയുന്നാം  ആയതട  സര്കപ്പോരറിലന  അററിയറിക്കുകേയുന്നാം  ലചേയറിട്ടുലണനട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  ഇകപ്പോരദതറിൽ  അനുകൂലെ  തസ്വീരുമപ്പോനമുണപ്പോകുനതറിനട
നടെപടെറി സസസ്വീകേരറികണലമനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി

പദതറിയുലടെ  ഗുണഫലെന്നാം  കൂടുതൽ  പപര്കട   ലെഭദമപ്പോകുനതറിനപ്പോയറി  സന്നാംസപ്പോനതട
നറിലെവറിലള്ള ചേറിസട പസട, കേപ്പോരുണദ ലബനവലെനട ഫണട എനസ്വീ അഷസറൻസട പമപ്പോഡലെറിലള്ള
പദതറിയുന്നാം  RSBY CHIS,  CHIS  എനസ്വീ ഇൻഷസറൻസട  പദതറികേളുന്നാം  കൂടെറി  പയപ്പോജറിപറിചട
"കേപ്പോരുണദ  ആപരപ്പോഗദ  സുരക്ഷപ്പോ  പദതറി”  എന  പുതറിയ  പദതറി  സന്നാംസപ്പോനതട
നടെപപ്പോകറിയറിട്ടുണട. State Health Agency-ലയ ടെറി പദതറിയുലടെ പനപ്പോഡൽ ഏജൻസറിയപ്പോയറി
ചുമതലെലപടുതറിയറിട്ടുണട.  നറികുതറി വകുപറിനട  കേസ്വീഴറിലള്ള കേപ്പോരുണദ ലബനവലെനട  പദതറി  
15-10-2020-നട അവസപ്പോനറിപറിചറിട്ടുണട. 
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(നറികുതറി  വകുപട  7-1-2021-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   49)

ഖേണറികേ  34 (1)  പ്രകേപ്പോരന്നാം ധനസഹപ്പോയന്നാം നൽകുനതറിനുള്ള വദവസകേള് എതയുന്നാം
പവഗന്നാം നറിശ്ചയറികണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി

18-6-2013-ലലെ പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോന പ്രകേപ്പോരന്നാം കേദപ്പോൻസര്,  ഹൃപദപ്പോഗന്നാം,  വൃക
പരപ്പോഗന്നാം,  പക്ഷപ്പോഘപ്പോതന്നാം,  പ്രപമഹന്നാം ബപ്പോധറിചട  അവയവങ്ങള് നസ്വീകന്നാം  ലചേയൽ എനറിവലയ
ഗുരുതര  പരപ്പോഗപ്പോവസകേളറിൽ  ഉള്ലപടുതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിചട,  ടെറി  പരപ്പോഗപ്പോവസയറിൽ  കേറിടെതറി
ചേറികേറിത  നടെതലപട  പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗങ്ങള്കട  ലമഡറികൽ  സര്ടറിഫറികറട,
ആശുപതറി/മരുനട  എനറിവയുലടെ  ലചേലെവട  ബറില്ലുകേള്  എനറിവയുലടെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ
പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരന്നാം  പരമപ്പോവധറി  ഇരുപതറിനപ്പോയറിരന്നാം  രൂപ  വലര  പക്ഷമനറിധറി
വറി ജപ്പോപനന്നാം ഖേണറികേ 34(1) പ്രകേപ്പോരന്നാം അനുവദറിചട വരുനണട.

(നറികുതറി  വകുപട  15-6-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 17-7-2017-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   756/2011

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   74)

ആകറിലലെ  6-ാം  വകുപട  (3)  (ഇ)  ഉപവകുപട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ഏഴട  അനക്കൗപദദപ്പോഗറികേ
അന്നാംഗങ്ങലളയുന്നാം പബപ്പോര്ഡറിൽ ഉള്ലപടുതറി വറിജപ്പോപനന്നാം പുറലപടുവറികണലമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി 

7  അനക്കൗപദദപ്പോഗറികേ  അന്നാംഗങ്ങലള  ഉള്ലപടുതറി  ജറി.ഒ.(പറി.)നന്നാം.198/2014/  നറി.വ.
തസ്വീയതറി  3-12-2014  പ്രകേപ്പോരന്നാം  പഭദഗതറി  വരുതറി  വറിജപ്പോപനന്നാം  പുറലപടുവറിചറിട്ടുണട
(അനുബനന്നാം-III).

(നറികുതറി  വകുപട  4-2-2016-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 7-12-2016-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   75)

കേപ്പോരുണദ  ബനവലെനട  ഫണട  പദതറിയുലടെ  കേസ്വീഴറിൽ  വരുന  ആശുപതറികേളറിൽ
ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറിൽപനയപ്പോയറി  കേക്കൗണര്  ആരന്നാംഭറിക്കുനതറിനട  അടെറിയനര  നടെപടെറി
സസസ്വീകേരറികണലമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.  

248/2022.
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സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി

സന്നാംസപ്പോന ഭപ്പോഗദക്കുററി വകുപട ടെറികറട വറിൽപന LIMS (Lottery Information and
Management  System)  software  വഴറിയപ്പോണട  നടെതറി  വരുനതട.  14  ജറില്ലെപ്പോ
ഓഫസ്വീസുകേളറിലന്നാം  3  തപ്പോലൂകട  ഓഫസ്വീസുകേളറിലന്നാം  LIMS  മുപഖേനയപ്പോണട  (e-payment)
പണമറിടെപപ്പോടുകേള് നടെത്തുനതട. 250  പകേപ്പോടെറി രൂപ വപ്പോര്ഷറികേ വരുമപ്പോനമുണപ്പോയറിരുന  (turn
over)  അവസരതറിൽ  നടെപപ്പോകറിയ  LIMS  software  മുപഖേന  ഇപപപ്പോള്  6500  പകേപ്പോടെറി
രൂപയറിലെധറികേന്നാം  രൂപയുലടെ  പണമറിടെപപ്പോടുകേളപ്പോണട  നടെനലകേപ്പോണറിരറിക്കുനതട.  ഈ
സപ്പോഹചേരദതറിൽ  LIMS-നു  പമൽ  അധറികേ  പജപ്പോലെറിഭപ്പോരന്നാം  ഏൽപറിക്കുനതട  ബുദറിമുടപ്പോണട.
Server upgradation-നട പവണറിയുള്ള നടെപടെറികേള് വകുപറിൽ പുപരപ്പോഗമറിചവരുന.  കൂടെപ്പോലത
നറിലെവറിൽ  വകുപറിനുകേസ്വീഴറിലള്ള  ഓഫസ്വീസുകേള്  പ്രവര്തറിപറിക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ
ജസ്വീവനകപ്പോരുന്നാം  മറട  അടെറിസപ്പോന  സക്കൗകേരദങ്ങളുന്നാം  ലെഭറിക്കുകേയുന്നാം  Server  upgradation
പൂര്തറിയപ്പോവുകേയുന്നാം ലചേയതറിനുപശഷന്നാം കേപ്പോരുണദ പദതറിയുലടെ കേസ്വീഴറിലള്ള ആശുപതറികേളറിൽ
ഭപ്പോഗദക്കുററി   വറിൽപനയപ്പോയറി   കേക്കൗണര്   ആരന്നാംഭറിക്കുനതറിനുള്ള   നടെപടെറികേള്
പരറിഗണറികപ്പോവുനതപ്പോണട.

(നറികുതറി  വകുപട  4-2-2016-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 7-12-2016-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം അധറികേ വറിവരന്നാം
ആവശദലപടുകേയുന്നാം ലചേയ.)

സമറിതറി ആവശദലപട അധറികേവറിവരന്നാം

കേപ്പോരുണദ  ബനവലെനട  ഫണട  പദതറിയുലടെ  കേസ്വീഴറിൽ  വരുന  ആശുപതറികേളറിൽ
ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറിൽപനയപ്പോയറി  കേക്കൗണര്  ആരന്നാംഭറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബനലപട  നടെപടെറിയുലടെ
ഇപപപ്പോഴലത സറിതറി എനപ്പോലണനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ.

സമറിതറി ആവശദലപട അധറികേവറിവരതറിനുള്ള മറുപടെറി

ഭപ്പോഗദക്കുററി വകുപട നറിലെവറിൽ പനരറിടട ടെറികറട വറിൽക്കുനറില്ലെ. രജറിപസ്റ്റേര്ഡട ഏജന്റുമപ്പോര്
മുപഖേനയപ്പോണട   ഭപ്പോഗദക്കുററി  ടെറികറ്റുകേള്    വറിറ്റുവരുനതട.  ആശുപതറി  പരറിസരങ്ങളറിൽ
നറിലെവറിൽ  വകുപറിലന  ഏജന്റുമപ്പോര്  ടെറികറട   വറിൽപന  നടെത്തുനണട.  ആശുപതറികേളറിൽ
വകുപട പനരറിടട പലെപ്പോടററി വറിൽപന കേക്കൗണറുകേള് ആരന്നാംഭറിക്കുനതട ആ പ്രപദശതട ഭപ്പോഗദക്കുററി
വറിൽപനയറിലൂലടെ  ഉപജസ്വീവനന്നാം  കേലണത്തുന  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെ  വറിൽപനലയ  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി
ബപ്പോധറിക്കുന്നാം.  മപ്പോതവുമല്ലെ  കേപ്പോരുണദ  ബനവലെനട  ഫണട  പദതറിയുലടെ  കേസ്വീഴറിലള്ള  സര്കപ്പോര്
ആശുപതറികേളറിലന്നാം  അക്രഡറിറഡട  സസകേപ്പോരദ  ആശുപതറികേളറിലന്നാം  വറിൽപന  കേക്കൗണര്
ആരന്നാംഭറിക്കുനതറിനുള്ള സലെസക്കൗകേരദവുന്നാം മറട അടെറിസപ്പോന സക്കൗകേരദങ്ങളുന്നാം ക്രമസ്വീകേരറിക്കുനതട
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അപ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേവുമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോൽ കേപ്പോരുണദ ബനവലെനട ഫണട പദതറിയുലടെ കേസ്വീഴറിൽ
വരുന  ആശുപതറികേളറിൽ  വകുപട  പനരറിടട  കേക്കൗണര്  ആരന്നാംഭറിക്കുനതട  പ്രതറികൂലെ
പ്രതറികേരണങ്ങള് സൃഷ്ടറിപചകപ്പോന്നാം.

ഭപ്പോഗദക്കുററി വകുപട പനരറിടട ടെറികറട വറിൽകപ്പോത സപ്പോഹചേരദതറിലന്നാം പമൽപറഞ  മറട
കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോലന്നാം  കേപ്പോരുണദ  ബനവലെനട  ഫണട  പദതറിയറിലള്ലപട ആശുപതറികേളറിൽ
ഭപ്പോഗദക്കുററി വറിൽപനയപ്പോയറി കേക്കൗണറുകേള് ആരന്നാംഭറിക്കുനതട ഉചേറിതമല്ലെപ്പോലയനട കേപ്പോണുന.

(നറികുതറി  വകുപട  13-10-2017-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 12-2-2021-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   76)

സന്നാംസപ്പോനതറിലന  പ്രധപ്പോന  നറികുതറിപയതര  വരുമപ്പോനമപ്പോയ  ഭപ്പോഗദക്കുററിയുലടെ
സപ്പോമ്പതറികേ  വറിജയതറിൽ  നറിര്ണ്ണപ്പോയകേ  പങ്കുവഹറിക്കുന  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം
വറിൽപനകപ്പോരുലടെയുന്നാം  പക്ഷമതറിനപ്പോയറി  ആവറിഷ്കരറിചറിട്ടുള്ള  പദതറി  ഉപദശറിച  രസ്വീതറിയറിൽ
തലന ഫലെപ്രപ്പോപറിയറിലലെത്തുനതറിനട പവണ അടെറിയനര നടെപടെറികേള് സസസ്വീകേരറികണലമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച നടെപടെറി

3-12-2014-ലലെ  ജറി.ഒ.(പറി.)നന്നാം.198/2014/നറി.വ.  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ഭപ്പോഗദക്കുററി
ഏജന്റുമപ്പോലരയുന്നാം  വറിൽപനകപ്പോലരയുന്നാം  പ്രതറിനറിധപ്പോനന്നാം  ലചേയ്യുന  5  അനക്കൗപദദപ്പോഗറികേ
അന്നാംഗങ്ങലള കൂടെറി ഉള്ലപടുതറി 7 അനക്കൗപദദപ്പോഗറികേ അന്നാംഗങ്ങളുന്നാം 4 ഔപദദപ്പോഗറികേ അന്നാംഗങ്ങളുന്നാം
ഉള്ലകപ്പോള്ളുന  തരതറിൽ  പകേരള  സന്നാംസപ്പോന  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം
വറിൽപനകപ്പോരുലടെയുന്നാം  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട   വറിപുലെസ്വീകേരറിച.  വറിവപ്പോഹ  ധനസഹപ്പോയന്നാം,
പ്രസവപ്പോനുകൂലെദന്നാം,  ചേറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയന്നാം,  ഓണന്നാം അലെവൻസട,  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ അവപ്പോര്ഡട,
ലപൻഷൻ  മറട  ആനുകൂലെദങ്ങള്  എനറിവയുള്ലപലടെ  2011-12  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷതറിൽ
2.82 പകേപ്പോടെറി രൂപയുലടെയുന്നാം 2012-13-ൽ ആറട പകേപ്പോടെറി രൂപയുലടെയുന്നാം 2013-14-ൽ 7.14 പകേപ്പോടെറി
രൂപയുലടെയുന്നാം  2014-15-ൽ  10.02  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുലടെയുന്നാം  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നൽകേറിയറിട്ടുണട.
2015-16  സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷതറിൽ  പക്ഷമനറിധറി  അന്നാംഗങ്ങളുലടെ  മകള്കട  ഉപരറിപഠനതറിനട
ഉപകേരറിക്കുന  ഒറതവണ  പസപ്പോളര്ഷറിപട  പദതറി  സര്കപ്പോര്  അനുമതറിപയപ്പോലടെ
നടെപപ്പോക്കുകേയുന്നാം  ആ  ഇനതറിൽ  8,75,000  രൂപ  അനുവദറിക്കുകേയുന്നാം  ലചേയ.  2015-16
സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷതറിൽ 2015  നവന്നാംബര് വലര  12.81  പകേപ്പോടെറി രൂപയുലടെ ആനുകൂലെദങ്ങള്
വറിതരണന്നാം നടെതറിയറിട്ടുണട.  പക്ഷമനറിധറി അന്നാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള വപ്പോഹന വപ്പോയപ്പോ പദതറി തനതട
ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട നടെപപ്പോകപ്പോൻ നടെപടെറി ആരന്നാംഭറിചറിട്ടുണട. 
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(നറികുതറി  വകുപട  4-2-2016-ലലെ  25455/എചട1/2015/നറി.വ.  നമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി   7-12-2016-ല് പചേര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

അദദപ്പോയന്നാം   III

സമറിതറിയുലടെ   (2011-14)-  യുലടെ എടപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ സര്കപ്പോരറില് നറിനന്നാം മറുപടെറി
ലെഭറികപ്പോനുളള ശറിപപ്പോര്ശയുന്നാം സമറിതറിയുലടെ തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയുന്നാം

ശറിപപ്പോര്ശ   (  ഖേണറികേ   17)

ഭപ്പോഗദക്കുററി ഏജന്റുമപ്പോര്കട സബട ഏജന്റുമപ്പോലര നറിയമറികപ്പോലമനള്ളതറിനപ്പോൽ അവരുലടെ
സഹപ്പോയപതപ്പോലടെ  ഭപ്പോഗദക്കുററി  വറിൽപനകപ്പോരുലടെ  കൃതദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  പരഖേലപടുതറി
സൂക്ഷറികണലമനട  അന്നാംഗസ്വീകൃത  ഭപ്പോഗദക്കുററി  ഏജന്റുമപ്പോര്കട  കേര്ശന  നറിര്പദശന്നാം
നൽകേണലമനന്നാം   തങ്ങളുലടെ   കേസ്വീഴറിലള്ള  ഭപ്പോഗദക്കുററി  സബട  ഏജന്റുമപ്പോരുലടെയുന്നാം
വറിൽപനകപ്പോരുലടെയുന്നാം  വറിവരങ്ങള് ഉള്ലകപ്പോള്ളറിചലകേപ്പോണ്ടുള്ള രജറിസ്റ്റേര് ഓപരപ്പോ  ഭപ്പോഗദക്കുററി
ഏജന്റുന്നാം  സൂക്ഷറിപകണതപ്പോലണനട  ചേടതറിൽ  വദവസ  ലചേയട  ആവശദമപ്പോയ  പഭദഗതറി
വരുതണലമനന്നാം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ലചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത  വറിവരങ്ങള്
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനുള്ള ചുമതലെ ജറില്ലെപ്പോ ഭപ്പോഗദക്കുററി പക്ഷമ ആഫസ്വീസററിൽ നറിക്ഷറിപമപ്പോകറി
തസ്വീരുമപ്പോനന്നാം സമറിതറിലയ അററിയറികണലമനന്നാം     നറിര്പദശറിക്കുന.

(12-2-2021-ല്   പചേര്ന   സമറിതറി   പയപ്പോഗന്നാം,  നടെപടെറി  പതറികേ  അടെറിയനരമപ്പോയറി
ലെഭദമപ്പോകണലമനട  ആവശദലപടെപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിച.)

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

ഖേണറികേ  17-ലലെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ  സര്കപ്പോര്  സസസ്വീകേരറിച  നടെപടെറി  പതറികേ
അടെറിയനരമപ്പോയറി ലെഭദമപ്പോകണലമനട സമറിതറി ആവശദലപടുന.

                                                                                       എന്നാം. എന്നാം. മണറി,
 തറിരുവനനപുരന്നാം,                                                                     അദദക്ഷന്,
 2022 മപ്പോര്ചട  16.                                        സപബപ്പോര്ഡറിപനറട ലലെജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി.
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അനുബനന്നാം   I
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അനുബനന്നാം   III


