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അവതഭാരനികേ 

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

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

പതനിമൂനഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയനിസലെ സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനി (2011-2014)-യുസടെ
പതനിസനട്ടേഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2014 സഫബ്രുവരനി  3-ാം  തതീയതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച്ചു.  പസ്തുത
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടെപടെനികേള സന്റിംബനനിച സര്കഭാര് മറുപടെനി വനിവനിധ
കയഭാഗങ്ങളനിലെഭായനി  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  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.
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(2011-2014)-യുടടെ പതറിടനടപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

സന്നാംബനറിച്ച  ആക്ഷന് പടെകണ് ററിപപപ്പോര്ടട. 

അദദപ്പോയന്നാം I

പതറിമൂനപ്പോന്നാം പകേരള നറിയമസഭയുടടെ സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ടലെജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി(2011-2014)-യുടടെ

പതറിടനടപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2014  ടഫെബ്രുവരറി  3-ാം  തസ്വീയതറി  സഭയറില്  സമർപറിച.

2010-ടലെ പകേരള സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേ പക്ഷമനറിധറി ആകട  (2011-ടലെ  6)-നു കേസ്വീഴറില്

പുറടപടുവറിച്ച  116/2011, 246/2013, 247/2013  എനസ്വീ നമ്പറുകേളറിടലെ എസട.ആര്.ഒ.-കേള

സമറിതറി  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുകേയുന്നാം  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  കേപ്പോരദന്നാം,  നറിയമന്നാം  എനസ്വീ

വകുപ്പുകേളറിടലെ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനന്നാം  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകേയുന്നാം  ടചെയ്തതറിടന

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുള്ള  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളന്നാം  ശറിപപ്പോര്ശകേളമപ്പോയറിരുന  പ്രസ്തുത

ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ 5 മുതല് 80 വടരയുള്ള ഖണറികേകേളറിലെപ്പോയറി ഉളടപടറിരുനതട.  

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ ശറിപപ്പോര്ശകേളറില് നറിയമ വകുപറില് നറിനന്നാം ലെഭറിച്ച 16-5-2014-ടലെ കേത്തട

മുപഖനയുള്ള  നടെപടെറി  പതറികേ  23-7-2014-ടലെ  പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം

അന്നാംഗസ്വീകേരറിക്കുകേയുന്നാം ടചെയ.  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ കേപ്പോരദ വകുപറില് നറിനന്നാം ലെഭറിച്ച  3-7-2015,  19-3-2016,  

28-9-2018, 5-4-2019, 17-6-2019, 4-1-2020 എനസ്വീ തസ്വീയതറികേളറിടലെ കേത്തട മുപഖനയുള്ള നടെപടെറി

പതറികേകേള  22-9-2015,  4-1-2017,  16-1-2019,  5-8-2019,  8-10-2020,  12-2-2021  എനസ്വീ

തസ്വീയതറികേളറിടലെ പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിക്കുകേയുന്നാം ടചെയ.

സമറിതറി(2011-2014)-യുടടെ  പതറിടനടപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  ശറിപപ്പോര്ശകേളന്നാം  അവയട  ലെഭറിച്ച

സര്കപ്പോര് മറുപടെറിയുന്നാം സമറിതറി ആവശദടപട അധറികേ വറിവരവന്നാം അവയട ലെഭറിച്ച മറുപടെറിയുന്നാം അദദപ്പോയന്നാം II-ലുന്നാം

സമറിതറിയുടടെ  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ  അദദപ്പോയന്നാം  III-ലുന്നാം  ഉളടകപ്പോള്ളറിച്ചറിരറിക്കുന.  അദദപ്പോയന്നാം  III-ടലെ

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയട  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  മറുപടെറി  ലെഭദമപ്പോകണടമനട  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

249/2022.
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അദദപ്പോയന്നാം II

സമറിതറി   (2011-2014)-  യുടടെ പതറിടനടപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ ശറിപപ്പോര്ശകേള  ,   അധറികേ വറിവരന്നാം  ,   സര്കപ്പോര് 
മറുപടെറി എനറിവ  . 

എസട  .   ആര്  .   ഒ  .   നമ്പര്   116/2011

ജറി. ഒ. (പറി) നമ്പര് 8/2011/CAD, തസ്വീയതറി 10-2-2011

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 5)

2010-ടലെ  പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ  പക്ഷമനറിധറി  ആകട  മലെയപ്പോളത്തറിലെപ്പോണട
പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ചറിരറിക്കുനടതങറിലുന്നാം  ആകറിനട  പ്രപ്പോബലെദന്നാം  നല്കേറിടകപ്പോണട  പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ച
എസട.ആര്.ഒ.  ഇന്നാംഗസ്വീഷറില്  മപ്പോതമപ്പോണട  പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ചടതനട  ശ്രദയറില്ടപട  സമറിതറി  പ്രസ്തുത
എസട.ആര്.ഒ.-യുടടെ  മലെയപ്പോളത്തറിലുള്ള  പതറിപട  പ്രസറിദസ്വീകേരറികപ്പോന്പവണ  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി
സസസ്വീകേരറികണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  കൂടെപ്പോടത ഇത്തരത്തറിലുള്ള ടതറ്റുകേള നറിരവധറി തവണ ആവര്ത്തറിച്ചട
വരുത്തുനതറിനപ്പോല് പമലെറില് ആവര്ത്തറികപ്പോതറിരറികപ്പോന് ശ്രദറികണടമനന്നാം ഇതറിനുപവണറി സസസ്വീകേരറിച്ച
നടെപടെറി എന്തപ്പോടണനട സമറിതറിടയ അററിയറികണടമനന്നാം ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 6)

ഓപരപ്പോ  വകുപ്പുകേളറില്നറിനന്നാം  പ്രസറിദസ്വീകേരറിക്കുന   ആക്റ്റുകേളന്നാം  ചെടങ്ങളന്നാം  പദതറികേളന്നാം
ഇന്നാംഗസ്വീഷറിലെപ്പോടണങറില്  ആയതട  മലെയപ്പോളത്തറിലുന്നാംകൂടെറി  പ്രസറിദസ്വീകേരറികണടമനട  എലപ്പോ  വകുപ്പുകേളക്കുന്നാം
നറിര്പദ്ദേശന്നാം നല്കേപ്പോന് ചെസ്വീഫെട ടസക്രടററിപയപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി (ശറിപപ്പോര്ശ 5, 6)

ടസക്രപടററിയററിടലെ  എലപ്പോ  വകുപ്പുകേളറില്  നറിനന്നാം  പ്രസറിദസ്വീകേരറിക്കുന  എസട.ആര്.ഒ.-കേള
ബനടപട  ആകട  ഏതട  ഭപ്പോഷയറിലെപ്പോപണപ്പോ  നറിയമസഭ  പപ്പോസപ്പോകറി  പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ളതട
അപത ഭപ്പോഷയറില് തടന പ്രസറിദസ്വീകേരറികണടമനന്നാം ആക്റ്റുകേളന്നാം പദതറികേളന്നാം എസട.ആര്.ഒ.-കേളന്നാം
ഇന്നാംഗസ്വീഷറിലെപ്പോണട  പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  എങറില്  അവ  മലെയപ്പോളത്തറിലുന്നാം  കൂടെറി
പ്രസറിദസ്വീകേരറികണടമനന്നാം  അവ  മലെയപ്പോളത്തറിലെപ്പോണട  പ്രസറിദസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  എങറില്
അവയുടടെ  ഇന്നാംഗസ്വീഷറിലുള്ള     തര്ജ്ജമ  ബഹുമപ്പോനടപട  ഗവര്ണറുടടെ  അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരപത്തപ്പോടു
കൂടെറിയുള്ള  ആധറികേപ്പോരറികേ  പപ്പോഠമപ്പോയറി  ഗസററില്  പ്രസറിദസ്വീകേരറിപകണതപ്പോടണനന്നാം
നറിര്പദ്ദേശറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള  5-4-2014-ടലെ  5795/ടലെജട.ഡറി1/2014/നറിയമന്നാം  നമ്പര്  പരറിപതന്നാം
ബഹു.  ചെസ്വീഫെട  ടസക്രടററിയുടടെ  അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരപത്തപ്പോടുകൂടെറി  ടസക്രപടററിയററിടലെ  എലപ്പോ
വകുപ്പുകേളക്കുന്നാം നല്കേറിയറിട്ടുണട.
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(നറിയമ വകുപട  16-5-2014-ടലെ  5795/നറിയമനറിര്മപ്പോണന്നാം ഡറി1/2014/നറിയമന്നാം നമ്പര്
കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 23-7-2014-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച)

എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   246/2013  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 10)

ആകട നറിലെവറില്വന കേഴറിഞപ്പോല് എതയുന്നാം ടപടടനട ചെടങ്ങളന്നാം പദതറികേളന്നാം രൂപസ്വീകേരറികപ്പോന്
പവണ  നടെപടെറി  ബനടപട  വകുപട  കകേടകപ്പോള്ളണടമനന്നാം  ആയതറിലൂടടെ  ചെടങ്ങളന്നാം  പദതറികേളന്നാം
രൂപസ്വീകേരറികപ്പോനുള്ള കേപ്പോലെതപ്പോമസന്നാം ഒഴറിവപ്പോകണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ കേണകറിടലെടുത്തട നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിച വരുന.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട 19-3-2016-ടലെ 6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ. നമ്പര് കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 4-1-2017-ടലെ സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 11)

ഖണറികേ  2(ഡറി)-യറിടലെ  'പകേരള  സന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ  പക്ഷമനറിധറി  ചെടങ്ങള'  എനതട
'പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ  പക്ഷമനറിധറി  ചെടങ്ങള'  എനന്നാം  ഖണറികേ  2(ജറി)യറിടലെ  'സൂപര്
ആനുപവഷന്' എനതട 'സൂപറപ്പോപനസഷന്'  എനന്നാം തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 12)

ഖണറികേ 2(എഫെട)-ടലെ 'ചെസ്വീഫെട എകറികേക്യൂടസ്വീവട അപതപ്പോററിററി' എനതട  ആകറിപലെതുപപപ്പോടലെ 'ചെസ്വീഫെട
എകറികേക്യൂടസ്വീവട അധറികേപ്പോരറി' എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 13)

ഖണറികേ 2 ജറി-യറില് 'സൂപറപ്പോപനസഷന് എനപ്പോല് ഒരു സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേനട  60 വയസട
പൂര്ത്തറിയപ്പോകുകേ എനര്ത്ഥമപ്പോകുന' എനട പഭദഗതറി വരുത്തപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 14)

ഖണറികേ  3(2),  'ആകറിടലെ  7-ാം  വകുപട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  നറിധറിയറില്  അന്നാംഗമപ്പോകേപ്പോന്
അര്ഹതയുള്ള  ഓപരപ്പോ  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേനുന്നാം അന്നാംഗതസത്തറിനു പവണറിയുള്ള  അപപക്ഷ  1-ാം
നമ്പര്  ഫെപ്പോറത്തറില്  ടസക്രടററികട  നല്പകേണതപ്പോണട'  എന  രസ്വീതറിയറില്  പഭദഗതറി  ടചെയ്യണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 15)

ഖണറികേ  3(2)-ടന ടപ്രപ്പോകവപസപ്പോയറില്  "7-ാം വകുപട  (1)-ാം ഉപവകുപറിടന ഒനപ്പോന്നാം കറിപന്നാം

നറിബനനപ്രകേപ്പോരന്നാം" എനതട "7-ാം വകുപട (1)-ാം ഉപവകുപറിടന ഒനപ്പോന്നാം കറിപന്നാംനറിബനനപ്രകേപ്പോരന്നാം"

എനന്നാം ഫെപ്പോറന്നാം 1-ല് "ഖണറികേ 3(1) കേപ്പോണുകേ" എനതട  "ഖണറികേ 3(2) കേപ്പോണുകേ" എനന്നാം തറിരുത്തൽ

വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 16)

 ഖണറികേ  3(6)-ല്  "2-ാം  ഉപഖണറികേ  പ്രകേപ്പോരന്നാം  നറിശ്ചയറിച്ചറിരറിക്കുന  തുകേ  പുതുകറി

നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനുള്ള അധറികേപ്പോരന്നാം സര്കപ്പോരറിനട ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട" എനതട "1-ാംഉപഖണറികേ

പ്രകേപ്പോരന്നാം  നറിശ്ചയറിച്ചറിരറിക്കുന  തുകേ  പുതുകറി  നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനുള്ള  അധറികേപ്പോരന്നാം  സര്കപ്പോരറിനട

ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട " എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 17)

ഫെപ്പോറന്നാം 1-ല് ക്രമനമ്പര് 3-ടലെ ജനനതസ്വീയതറിയുന്നാം പൂര്ത്തറിയപ്പോയ വയസന്നാം എനതറിനു തപ്പോടഴയപ്പോയറി

ബപ്പോകററില്  "പരഖകേള  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിരറികണന്നാം"  എനകൂടെറി  പചെര്കപ്പോനുന്നാം  ക്രമനമ്പര്  11-നട

തപ്പോടഴയപ്പോയറി  "അന്നാംഗതസ  നമ്പര് പ്രപ്പോബലെദത്തറില്  വന  തസ്വീയതറി,  അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  ഏതു  തസ്വീയതറി  വടര

അടെച,  കകേപററിയ/കകേപററിടകപ്പോണറിരറിക്കുന  ആനുകൂലെദങ്ങള"  എനതുകൂടെറി  ഉളടപടുത്തപ്പോനുന്നാം

ക്രമനമ്പര്  12-ല്  "ഏര്ടപടരറിക്കുനടവങറില്"  എനതട  "ഏര്ടപടറിരറിക്കുനടവങറില്"  എനട

തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 18)

ഫെപ്പോറന്നാം  1-ടന  തലെടകടട  "അന്നാംഗതസത്തറിനുള്ള  അപപക്ഷ”എനതട  "അന്നാംഗതസത്തറിനുന്നാം

നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശത്തറിനുമുള്ള അപപക്ഷ”എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 19)

പദതറിയറിടലെ  5-ാം ഖണറികേ പ്രകേപ്പോരന്നാം  "പദതറിയറിടലെ ഏടതപ്പോരു അന്നാംഗത്തറിനുന്നാം ഭപ്പോവറിയറില്

കുടുന്നാംബത്തറില്വരുന മപ്പോറന്നാം അനുസരറിച്ചട നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശത്തറില് പഭദഗതറി വരുത്തപ്പോവനതപ്പോണട ”എനട

പറഞറിട്ടുടണങറിലുന്നാം  പുനനഃനപ്പോമനറിര്പദ്ദേശന്നാം  ടചെയ്യുനതറിനുള്ള  സസൗകേരദന്നാം  ഫെപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  1-ല്

ഉളടപടുത്തറിയറിടറിലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ആയതുന്നാം  കൂടെറി  ഫെപ്പോറത്തറില്  ഉളടപടുത്തറി  ഖണറികേ  5  പഭദഗതറി

വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 20)

പദതറിയറിടലെ  6-ാം  ഖണറികേയുടടെ  തലെടകടട  "അന്നാംഗതസ  രജറിസ്റ്ററുന്നാം  തറിരറിച്ചററിയല്
കേപ്പോര്ഡന്നാം”എനപ്പോകറി മപ്പോറണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി (ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികേ 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20)

എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  246/2013-ല്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  പഭദഗതറി  ഉളടപടുത്തറി
എസട.ആര്.ഒ.792/2016 പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  (അനുബനന്നാം II)

(പ്രസ്തുത നടെപടെറി 12-2-2021-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 21)

പദതറിയറിടലെ  എലപ്പോ  ഫെപ്പോറങ്ങളടടെയുന്നാം  മുകേളറിലെപ്പോയറി  "2013-ടലെ  പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ
പ്രവര്ത്തകേ പക്ഷമനറിധറി പദതറി”എനതട പചെര്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ഖണറികേ  21-ടലെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിച്ചട  പുറടപടുവറിച്ച  എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  792/2016
പ്രകേപ്പോരന്നാം പകേരള സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേ പക്ഷമനറിധറി പദതറിയുടടെ എലപ്പോ ഫെപ്പോറങ്ങളടടെയുന്നാം മുകേളറില്
'പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ  പക്ഷമനറിധറി  പദതറി'  എനട   പചെര്ത്തട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശന്നാം
നടെപറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുണട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട 5-4-2019-ടലെ 6358/സറി3/2014/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ. നമ്പര് കേത്തട മുപഖന
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 5-8-2019-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 22)

ഫെപ്പോറന്നാം  2-ല്  'ഖണറികേ  6(1)  കേപ്പോണുകേ'  എനതട  'അന്നാംഗതസ  രജറിസ്റ്റര്'  എന
തലെടകടറിനട മുകേളറില് പചെര്കപ്പോനുന്നാം ഫെപ്പോറന്നാം2-ടലെ  2-ാാമടത്ത പകേപ്പോളത്തറില് പറഞറിരറിക്കുന
"അന്നാംഗതസത്തറിടന  പപരുന്നാം  പമല്വറിലെപ്പോസവന്നാം”എനതട  "അന്നാംഗത്തറിടന  പപരുന്നാം  പമല്വറിലെപ്പോസവന്നാം”
എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 23)

ഫെപ്പോറന്നാം 2-ടലെ 3- ാാമടത്ത പകേപ്പോളത്തറിടലെ 'അപപക്ഷ തസ്വീയതറി' എനതട 'അപപക്ഷ ലെഭറിച്ച തസ്വീയതറി'
എനട  തറിരുത്തല്  വരുത്തണടമനന്നാം  ഫെപ്പോറന്നാം  3-ടലെ  ക്രമനമ്പര്  6- ാാമതപ്പോയറി  പറഞറിരറിക്കുന
"രജറിപസ്ട്രേഷന്  നമ്പര്  ഏതട  തസ്വീയതറി  മുതല്”എനതട  "അന്നാംഗതസന്നാം  നല്കേറിയ  തസ്വീയതറി”  എനട
തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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 ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 24)

ഖണറികേ  7 “ചെടങ്ങളറിടലെ  3-ാം ചെടത്തറില് വദവസ്ഥ ടചെയ്തറിട്ടുള്ളപ്രകേപ്പോരന്നാം  ഓപരപ്പോ  അന്നാംഗവന്നാം
അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  നല്പകേണതുന്നാം  ഓപരപ്പോ  അന്നാംഗവന്നാം  അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  അടെച്ച  വറിശദപ്പോന്നാംശങ്ങള  4-ാം  നമ്പര്
ഫെപ്പോറത്തറിലുള്ള  വദകറിഗത  അന്നാംശദപ്പോയ  രജറിസ്റ്റററില്  പരഖടപടുത്തറി  സൂക്ഷറിപകണതുമപ്പോണട.”എനട
പഭദഗതറി വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 25)

ഈ പദതറിയറില് വദകറിഗത അന്നാംശദപ്പോയ രജറിസ്റ്റര് മപ്പോതടമ പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുള്ളൂ എനതറിനപ്പോല്
പകേരള  ആഭരണ  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  പക്ഷമനറിധറി  പദതറിയറിപലെതുപപപ്പോടലെ  അന്നാംശദപ്പോയ  രജറിസ്റ്റര്കൂടെറി
ഉളടപടുത്തണടമനന്നാം അതനുസരറിച്ചട ഖണറികേ 7-ല് അന്നാംശദപ്പോയ രജറിസ്റ്റററിലുന്നാം പരഖടപടുത്തണടമന
നറിര്പദ്ദേശന്നാം ഉളടപടുത്തറി പഭദഗതറി ടചെയ്യണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 26)

വദകറിഗത അന്നാംശദപ്പോയ രജറിസ്റ്റററിടന മപ്പോതൃകേയുള്ള ഫെപ്പോറന്നാം4-ല്  “അഅഗത്തറിടന പപരുന്നാം
പമല്വറിലെപ്പോസവന്നാം”എനതറിനുപശഷന്നാം “അന്നാംഗതസന്നാം പ്രപ്പോബലെദത്തറില് വന തസ്വീയതറി” കൂടെറി
ഉളടപടുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 27)

ഫെപ്പോറന്നാം 4-ടന 5-ാം പകേപ്പോളത്തറില്  “അടെച്ച രസ്വീതറി”എന വപ്പോക്കുകേളക്കുപശഷന്നാം ബപ്പോകററില്
“ചചകട/ഡറി.ഡറി./കേദപ്പോഷട” എനറിവയുടടെ കൂടടെ ഇ-പപയ്ടമനട കൂടെറി  ഉളടപടുത്തണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി (ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികേ 22, 23, 24, 25, 26, 27)

എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  246/2013-ല്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  പഭദഗതറി  792/2016  നമ്പര്  
എസട. ആര്. ഒ.-യറില് ഉളടപടുത്തറിയറിട്ടുണട  (അനുബനന്നാം II).

(പ്രസ്തുത നടെപടെറി 12-2-2021-ടലെ സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 28)

ആകറിടലെ 3-ാം വകുപട (2) (ii)  ഉപവകുപ്പുപ്രകേപ്പോരന്നാം പകേന്ദ്രസര്കപ്പോപരപ്പോ സന്നാംസ്ഥപ്പോന സര്കപ്പോപരപ്പോ
തപദ്ദേശസ്ഥപ്പോപനങ്ങപളപ്പോ മറട സര്കപ്പോരറിതര സ്ഥപ്പോപനങ്ങപളപ്പോ സന്നാംഘടെനകേപളപ്പോ വദകറികേപളപ്പോ നല്കുന
ഗപ്പോന്റുകേളന്നാം  വപ്പോയ്പകേളന്നാം  മുന്കൂറുകേളന്നാം  സന്നാംഭപ്പോവനകേളന്നാം  നറിധറിയറില്  വരവവയ്ക്കുന  ഫെപ്പോറത്തറിടന  മപ്പോതൃകേ
പദതറിയറില് ഉളടപടുത്തപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  791/2016  [സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  23/2016/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ,  തസ്വീയതറി  9-12-2016]

പ്രകേപ്പോരന്നാം  പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ  പക്ഷമനറിധറി  പദതറി  ചെടങ്ങള  പഭദഗതറി  ടചെയ്തട  11-ാം

ചെടത്തറിടലെ  നറിലെവറിലുള്ള  ചെടത്തറിനട  (1)-ാം  ഉപചെടമപ്പോയറി  അകമറിടട  തുടെര്നട  2-ാം  ഉപചെടന്നാം

പചെര്ത്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.    പ്രസ്തുത  ഉപചെടത്തറില്  'ഓഫെസ്വീസറില്  ലെഭറിക്കുന  ടചെകട/ഡറിമപ്പോനട  ഡപ്പോഫട

എനറിവ  സന്നാംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള  4-ാം  നമ്പര്  ഫെപ്പോറത്തറിടലെ  രജറിസ്റ്റര്  ഓഫെട  വപ്പോലെദബറിളസറില്

ഉളടപടുത്തറി സൂക്ഷറിപകണതപ്പോണട '  എനട വദവസ്ഥ ടചെയ്തറിട്ടുണട.  14-ാം ചെടത്തറിനു പശഷന്നാം പ്രസ്തുത

ഫെപ്പോറന്നാം  ചെടങ്ങളറില്  പചെര്ക്കുനതറിനുന്നാം  പമല്  പഭദഗതറി  പ്രകേപ്പോരന്നാം  വദവസ്ഥ  ടചെയ്തറിട്ടുണട.   പമല്

പരപ്പോമര്ശറിച്ച എസട.ആര്.ഒ.-യുടടെ പപജട നമ്പര് 9 ലെപ്പോയറി ഫെപ്പോറന്നാം 4 'ഓഫെസ്വീസറില് ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ള മൂലെദവസ്തു

സന്നാംബനറിച്ച  രജറിസ്റ്റര്'  എന  തലെടകടറില്  സമറിതറി  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിട്ടുള്ള  ഫെപ്പോറത്തറിടന  മപ്പോതൃകേ  പദതറിയറില്

ഉളടപടുത്തറിയറിട്ടുണട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട  4-1-2020-ടലെ 6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  നമ്പര് കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 8-10-2020-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 29)

ടസപ്റന്നാംബര്  30  വടര  എന  തസ്വീയതറി  ഉളടപടുത്തറി  ആകറിടന  6(4)-ടലെ  വദവസ്ഥ

പറഞറിരറിക്കുനതട പഭദഗതറി വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 30)

ഖണറികേ  12-ല്  "ആകറിടന  6-ാം  വകുപട  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേപ്പോരന്നാം  സര്കപ്പോര്  ഓപരപ്പോ

വര്ഷവന്നാം ഗപ്പോനപ്പോയറി നല്പകേണ തുകേ ഫെണറിപലെകട ലെഭദമപ്പോക്കുനതറിനു പവണറി,  ഗപ്പോനപ്പോയറി നല്പകേണ

തുകേയുടടെ  പൂര്ണ്ണവറിവരന്നാം  അടുത്ത  വര്ഷന്നാം  നവന്നാംബര്  30-ാം  തസ്വീയതറിക്കുമുമ്പപ്പോയറി  ടസക്രടററി

സര്കപ്പോരറിനട  അപപക്ഷ  സമര്പറിപകണതപ്പോണട”എന  വദവസ്ഥയറില്  "അടുത്ത  വര്ഷന്നാം"  എന

വപ്പോക്കുകേളകട പകേരന്നാം "ഓപരപ്പോ വര്ഷവന്നാം”  എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 31)

ഖണറികേ  11(1)-ല്  "ആകറിടലെ  6-ാം  വകുപ്പു  പ്രകേപ്പോരന്നാം  അടെയ്പകണതപ്പോയ  അന്നാംശദപ്പോയന്നാം

തുടെര്ച്ചയപ്പോയറി ഒരു വര്ഷകപ്പോലെപമപ്പോ അതറിലെധറികേപമപ്പോ അടെയപ്പോതറിരറിക്കുന ഒരന്നാംഗതസത്തറിടന അന്നാംഗതസന്നാം

സസപമധയപ്പോ റദ്ദേപ്പോക്കുനതപ്പോണട.”എനതറില്  "ഒരന്നാംഗതസത്തറിടന അന്നാംഗതസന്നാം”എനതട  'ഒരന്നാംഗത്തറിടന

അന്നാംഗതസന്നാം' എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 32)

ഖണറികേ  14(1)-ടലെ അവസപ്പോനടത്ത വരറിയറില്  "സൂപര് ആപനസഷന് ടപന്ഷനട” എനതട
"സൂപറപ്പോപനസഷന് ടപന്ഷനട" എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 34)

ആയതറിനപ്പോല് ഖണറികേ 14(2) “നറിധറിയറില് കുറഞതട 10 വര്ഷന്നാം അന്നാംശദപ്പോയന്നാം അടെച്ചറിട്ടുള്ളതുന്നാം
സ്ഥറിരമപ്പോയ  ശപ്പോരസ്വീരറികേ  അവശതമൂലെന്നാം  തുടെര്നട  പ്രവര്ത്തനന്നാം  നടെത്തപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തതുമപ്പോയ  …..
ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട.”എനതട "നറിധറിയറില് കുറഞതട അഞട     വര്ഷന്നാം അന്നാംശദപ്പോയന്നാം അടെച്ചവരുന്നാം
….............. ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട.” എനട മപ്പോറന്നാം വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 35)

ഖണറികേ  15(2)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  "മരണടപട  അന്നാംഗത്തറിടന  കുടുന്നാംബത്തറില്  മുന്ഗണനപ്പോക്രമത്തറില്
ടപന്ഷനട അപപക്ഷറികപ്പോന് അര്ഹതയുണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട." എനട പറഞറിരറിക്കുനതട കുറചകൂടെറി
വദകത  വരുത്തറി  "മരണടപട  അന്നാംഗത്തറിടന  കുടുന്നാംബത്തറില്  2-ാം  വകുപട  (ജറി)  ഉപവകുപറിടലെ
മുന്ഗണനപ്പോക്രമത്തറില്  ടപന്ഷനട  അപപക്ഷറികപ്പോന്  അര്ഹതയുണപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട"  എനട
പഭദഗതറി ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 36)

ഖണറികേ 16-ടലെ "സൂപര് ആപനസഷന്" എനതട  "സൂപറപ്പോപനസഷന്" എനന്നാം ഫെപ്പോറന്നാം നമ്പര് 5-ല്
"ഖണറികേ 14(1) കേപ്പോണുകേ" എനതറിനുപകേരന്നാം "ഖണറികേകേള 14(1), 16 കേപ്പോണുകേ" എനന്നാം തറിരുത്തല്
വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 37)

ഖണറികേ  13(2)-ല്  പറഞറിരറിക്കുന  സടസ്പെന്സട  അകസൗണട  ഇന്ടവര്ടഡട  പകേപ്പോമയറില്
ടകേപ്പോടുകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 38)

ഖണറികേ  15(3)-ല്  ഹപ്പോജരപ്പോപകണ  സര്ടറിഫെറികറ്റുകേളറില്  അപപക്ഷകേടന  ജനനത്തസ്വീയതറി
ടതളറിയറിക്കുന സര്ടറിഫെറികറട കൂടെറി ഉളടപടുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 39)

വറിവപ്പോഹപ്പോനുകൂലെദത്തറിനട  വദവസ്ഥ  ടചെയ്തറിരറിക്കുന  ഖണറികേ  17-ടന  (2)-ാം

ഉപഖണറികേയറില് "ഈ ആനുകൂലെദത്തറിനട അപപക്ഷറിക്കുന അന്നാംഗന്നാം, ഒരു നറിശ്ചറിത ദറിവസന്നാം

തടന  അഥവപ്പോ  മകേളടടെ  വറിവപ്പോഹന്നാം  നടെക്കുന  എനട  ടതളറിയറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  സ്ഥലെടത്ത



9

തപദ്ദേശസസയന്നാംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനത്തറിടന  ടസക്രടററി-പ്രസറിഡനട-ടചെയർമപ്പോന്-പമയര്,

എന്നാം.എല്.എ.,  എന്നാം.പറി.  .............."  എനട പറഞറിരറിക്കുനതറില്  "ഈ ആനുകൂലെദത്തറിനട

അപപക്ഷറിക്കുന  അന്നാംഗന്നാം,  ഒരു  നറിശ്ചറിത  ദറിവസന്നാം  തടന  അഥവപ്പോ  മകേളടടെ  വറിവപ്പോഹന്നാം

നടെക്കുന എനട  ടതളറിയറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  സ്ഥലെടത്ത തപദ്ദേശസസയന്നാംഭരണ സ്ഥപ്പോപനത്തറിടന

ടസക്രടററി/പ്രസറിഡനട/ടചെയര്മപ്പോന്/പമയര്/  എന്നാം.എല്.എ. .................."  എനട തറിരുത്തല്

വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 40)

ഖണറികേ  16-ല്  "ആറു  മപ്പോസത്തറിനകേന്നാം"  എന  കേപ്പോലെപ്പോവധറികൂടെറി  ഉളടപടുത്തറി  പഭദഗതറി

വരുത്തണടമനന്നാം  ടപന്ഷനുള്ള  നടെപടെറിക്രമന്നാം  ഖണറികേ  16-ല്  ഉളടപടുത്തണടമനന്നാം  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി (ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികേ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  പഭദഗതറി  792/2016  നമ്പര്  എസട.ആര്.ഒ.-യറില്

ഉളടപടുത്തറിയറിട്ടുണട.  (അനുബനന്നാം II) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 41)

ഖണറികേ 17(1)  പ്രകേപ്പോരന്നാം ചെറികേറിതപ്പോ സഹപ്പോയത്തറിനട മൂനട വര്ഷന്നാം അന്നാംശദപ്പോയന്നാം അടെയണടമന

മപ്പോനദണന്നാം  വയപ്പോനുള്ള കേപ്പോരണന്നാം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട     സമര്പറികപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

2013-ടലെ  പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേപക്ഷമനറിധറി  പദതറി  രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിട്ടുള്ളതട

സമപ്പോനപക്ഷമനറിധറി  പദതറികേളടടെ  ചുവടെട  പറിന്തുടെര്നപ്പോണട.   എനപ്പോല്  മറ്റു  പദതറികേളറില്  നറിനന്നാം

വറിഭറിനമപ്പോയറി സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേ പക്ഷമനറിധറി പദതറിയറില് ചെറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയത്തറിനപ്പോയറി

മൂന  വര്ഷടത്ത  അന്നാംഗതസകേപ്പോലെപ്പോവധറിയുന്നാം  വറിവപ്പോഹധനസഹപ്പോയത്തറിനട  ഒരു  വര്ഷടത്ത  അന്നാംഗതസ

കേപ്പോലെപ്പോവധറിയുമപ്പോണട വദവസ്ഥ ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതട.  അപതപ്പോടടെപ്പോപന്നാം തടന പ്രസവപ്പോനുകൂലെദത്തറിനപ്പോയറി മൂന

മപ്പോസടത്ത  അന്നാംഗതസ  കേപ്പോലെയളവമപ്പോണട  വദവസ്ഥ  ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതട.   ടലെജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറിയുടടെ

ഇകപ്പോരദത്തറിലുള്ള നറിരസ്വീക്ഷണവന്നാം കേണകറിടലെടുത്തട,  മറട  പക്ഷമനറിധറി പദതറികേളറിടലെ വദവസ്ഥകേള

പപപ്പോടലെ ചെറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയത്തറിനപ്പോയറി  ഒരു  വര്ഷടത്ത  അന്നാംഗതസ  കേപ്പോലെപ്പോവധറിയപ്പോയറി  വദവസ്ഥ

ടചെയ്യുകേയപ്പോയറിരറിക്കുന്നാം  ഉചെറിതടമനട  വറിലെയറിരുത്തുന.   ഇതറിനട  നയപരമപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനമപ്പോയപശഷന്നാം

നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിച്ചട സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുനതപ്പോണട.  

249/2022.
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(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട  19-3-2016-ടലെ  6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  4-1-2017-ല്  പചെര്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗന്നാം  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം  അധറികേ  വറിവരന്നാം
ആരപ്പോയുകേയുന്നാം ടചെയ.) 

അധറികേവറിവരത്തറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി

പബപ്പോര്ഡറിടന സപ്പോമ്പത്തറികേ സ്ഥറിതറിയറില് സ്ഥറിരത കകേവനറിടറില.  ധനസ്ഥറിതറി ടമച്ചടപടുന
അവസ്ഥയറില് പബപ്പോര്ഡട തസ്വീരുമപ്പോനടമടുത്തപശഷന്നാം സര്കപ്പോര് നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിക്കുനതപ്പോണട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട  28-9-2018-ടലെ  6358/സറി3/15/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 16-1-2019-ല് പചെര്ന പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 42)

ഒരപ്പോള  മൂനട  മപ്പോസന്നാം  അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  അടെച്ചപശഷന്നാം  അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  അടെയ്ക്കുനതട
നറിര്ത്തറിയപ്പോലുന്നാം  അവര്കട  പ്രസവപ്പോനുകൂലെദത്തറിനട  5,000  രൂപ  ലെഭറിക്കുടമനന്നാം  എനപ്പോല്
ചെറികേറിതപ്പോ സഹപ്പോയത്തറിനട  മൂനവര്ഷന്നാം അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  അടെച്ചപ്പോല്  25,000  രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട
ലെഭറിക്കുനതുന്നാം എനതറില് എന്തട ഔചെറിതദമപ്പോണുള്ളടതനന്നാം ഇതട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട സമറിതറികട
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോകണടമനന്നാം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

പബപ്പോര്ഡറിടന  ധനസ്ഥറിതറി  ടമച്ചടപടുന  അവസ്ഥയറില്  പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനടമടുത്തപശഷന്നാം
സര്കപ്പോര് നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിക്കുനതപ്പോണട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട  19-3-2016-ടലെ  6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  4-1-2017-ല്  പചെര്ന  സമറിതറി  പയപ്പോഗന്നാം  പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം  അധറികേ  വറിവരന്നാം
ആരപ്പോയുകേയുന്നാം ടചെയ.)  

അധറികേവറിവരത്തറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി

ഹൃപദപ്പോഗന്നാം,  കേപ്പോന്സര്,  വൃക  സന്നാംബനമപ്പോയ  അസുഖന്നാം,  കേരള  പരപ്പോഗന്നാം,  ശസപ്പോസപകേപ്പോശ
സന്നാംബനമപ്പോയ  അസുഖന്നാം,  തലെപച്ചപ്പോററില്  രകസപ്പോവവമപ്പോയറി  ബനടപടറിട്ടുള്ള  അസുഖന്നാം  അഥവപ്പോ
സര്കപ്പോര് കേപ്പോലെപ്പോകേപ്പോലെങ്ങളറില് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന മറട ഏടതങറിലുന്നാം ഗുരുതരമപ്പോയ മപ്പോരകേ  പരപ്പോഗങ്ങളപ്പോല്
കേഷ്ടടപടുന  അന്നാംഗങ്ങളക്കുന്നാം  അവരുടടെ  കുടുന്നാംബപ്പോന്നാംഗങ്ങളക്കുന്നാം  കവദദചെറികേറിതയ്ക്കുള്ള
ടചെലെവകേള  പനരറിടുനതറിനപ്പോയറി  അന്നാംഗതസ  കേപ്പോലെപ്പോവധറി  പരറിഗണറികപ്പോത  പരമപ്പോവധറി  1.5
ലെക്ഷന്നാം രൂപ പബപ്പോര്ഡറിടന അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരപത്തപ്പോടടെ നല്കുനതപ്പോണട.  അടെറിയന്തര ഘടങ്ങളറില്
പബപ്പോര്ഡട ടചെയര്മപ്പോടന അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരപത്തപ്പോടടെ  25,000  രൂപ ചെറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി
അനുവദറിക്കുനതപ്പോണട.
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(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട  28-9-2018-ടലെ  6358/സറി3/15/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 16-1-2019-ല് പചെര്ന പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 43)

ഫെപ്പോറന്നാം  5-ടലെ  ക്രമനമ്പര്  1-ല്  "അപപക്ഷകേടന  പപരുന്നാം"  എനതട  "അന്നാംഗത്തറിടന  പപരുന്നാം"
എനന്നാം സതദപ്രസപ്പോവനയറില് "അപപക്ഷകേടന ഒപട" എനതറിനുപകേരന്നാം "അന്നാംഗത്തറിടന ഒപട"  എനന്നാം
മപ്പോറന്നാം വരുത്തപ്പോനുന്നാം അന്നാംഗത്തറിടന ഒപറിടന കൂടടെ പപരുന്നാംകൂടെറി   ഉളടപടുത്തപ്പോനുന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

792/2016 നമ്പര് എസട.ആര്.ഒ.-യറില് പ്രസ്തുത മപ്പോറന്നാം വരുത്തറിയറിട്ടുണട. (അനുബനന്നാം II).

(പ്രസ്തുത നടെപടെറി 12-2-2021-ടലെ സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച)  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 44)

ഒരന്നാംഗത്തറിടന  അന്നാംഗതസന്നാം  നറിപഷധറിച്ചപ്പോല്  അപസ്വീലെറിനു  പപപ്പോകേപ്പോന്  പദതറിയറില്  വദവസ്ഥ
ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  246/2013  പ്രകേപ്പോരന്നാം നറിലെവറില് വന പകേരള സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേ
പക്ഷമനറിധറി  പദതറി  ചെടങ്ങളറിടലെ  ചെടന്നാം  3(5)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  പക്ഷമനറിധറിയറില്  അന്നാംഗതസന്നാം
നറിരസറിചടകേപ്പോണ്ടുള്ള  ഉത്തരവറിടനതറിടര  പരപ്പോതറിയുള്ളപക്ഷന്നാം  അപപക്ഷകേനട  നറിരസന  ഉത്തരവട
കകേപററി  60  ദറിവസത്തറിനകേന്നാം  ടചെയര്മപ്പോനട  അപസ്വീല്  നല്കേപ്പോവനതുന്നാം  ടചെയര്മപ്പോന്  അപസ്വീലെറിപന്മേല്
ടതളറിടവടുപട  നടെത്തറിയുന്നാം  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകേള  പരറിപശപ്പോധറിചന്നാം  ഉചെറിതമപ്പോയ
തസ്വീരുമപ്പോനടമടുപകണതപ്പോടണനന്നാം വദവസ്ഥ ടചെയ്തറിട്ടുണട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട  17-6-2019-ടലെ  6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 5-8-2019-ടലെ  പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 45)

ഫെപ്പോറന്നാം നമ്പര്  5-ല്  "ആഫെസ്വീസട ഉപപയപ്പോഗത്തറിനട"  എന തലെടകടറിനട തപ്പോടഴയപ്പോയറി  "സൂപല്
ആപനസഷന്"  എനതട   "സൂപറപ്പോപനസഷന്"   എനന്നാം  "അപപക്ഷ ഓഫെസ്വീസറില്  ലെഭറിച്ചതട  ........  -നട
ആണട" എനന്നാം തറിരുത്തല് വരുത്തപ്പോനുന്നാം ടപന്ഷന് അനുവദറിടച്ചങറില് ടപന്ഷന് നമ്പറുന്നാംകൂടെറി ഇതറില്
ഉളടപടുത്തപ്പോനുന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 46)

ഫെപ്പോറന്നാം നമ്പര്  5-ല്  "/നറിരസറിച  (കേപ്പോരണന്നാം)”എനതട  അപപക്ഷ അനുവദറിച എനതറിടന
കൂടടെ  ഉളടപ ടുത്തറിയറിരറിക്കുനതട  ഉചെറിതമല.  കേപ്പോരണന്നാം  അതറിനുമുകേളറിലെപ്പോയറി   അപപക്ഷ
അനുവദറികപ്പോവനതപ്പോണട  എനട  പറഞറിരറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  "തപ്പോടഴപറയുന  കേപ്പോരണത്തപ്പോല്
അപപക്ഷ  നറിരസറിച”എനട  അടുത്ത  വരറിയറിലെപ്പോയുന്നാം  "കേപ്പോരണന്നാം"  അടുത്ത  വരറികേളറിലുമപ്പോയുന്നാം
ഉളടപടുത്തുനതപ്പോണട ഉചെറിതടമനട സമറിതറി കേരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഫെപ്പോറന്നാം നമ്പര്  5  അപ്രകേപ്പോരന്നാം
പഭദഗതറി ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 47)

ഫെപ്പോറന്നാം 6-ല് "ഖണറികേ 14 (2) കേപ്പോണുകേ" എനതട "ഖണറികേകേള 14(2), 16 കേപ്പോണുകേ" എനന്നാം
ഫെപ്പോറന്നാം  6-ടലെ  "അപപക്ഷകേടന"  എനതട  "അന്നാംഗത്തറിടന"  എനന്നാം  തറിരുത്തല്  വരുത്തപ്പോനുന്നാം
"അപപക്ഷകേടന ഒപട/വറിരലെടെയപ്പോളന്നാം" എനതറിടന കൂടടെ പപരുന്നാം കൂടെറി  ഉളടപടുത്തണടമനന്നാം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 48)

ഫെപ്പോറന്നാം  നമ്പര്  6-ല്  ആഫെസ്വീസട  ഉപപയപ്പോഗത്തറിനട  എനതറിനു  തപ്പോടഴയപ്പോയറി  "അപപക്ഷ
അനുവദറിച/നറിരസറിച  (കേപ്പോരണന്നാം)”എനതറില്  "നറിരസറിച/കേപ്പോരണന്നാം"  എനതട  "ടസക്രടററി"  എനട
പരഖടപടുത്തറിയറിരറിക്കുനതറിനട മുകേളറിലെപ്പോയറി പചെര്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 49)

ഫെപ്പോറന്നാം നമ്പര് 7-നു തപ്പോടഴയപ്പോയറി "ഖണറികേ 15 കേപ്പോണുകേ" എനതട "ഖണറികേ 15, 16 കേപ്പോണുകേ"
എനന്നാം ഫെപ്പോറന്നാം  7-ടലെ ക്രമനമ്പര്  9-ടലെ  "അപപക്ഷനട"  എനതട  "അപപക്ഷകേനട"  എനന്നാം തറിരുത്തല്
വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 50)

ഖണറികേ  17  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  വറിവപ്പോഹപ്പോനുകൂലെദത്തറിനുള്ള  അപപക്ഷയുടടെ  മപ്പോതൃകേ  പദതറിയറില്
ഉളടപടുത്തപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 51)

ഖണറികേ  18-ടന തലെടകടട  "അന്നാംഗത്തറിടന  കുടുന്നാംബപ്പോന്നാംഗങ്ങളടടെ  മരണപ്പോനന്തര ടചെലെവട"
എനട പചെര്ത്തറിരറിക്കുനതട "അന്നാംഗത്തറിടന മരണപ്പോനന്തര ടചെലെവട" എനട തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 52)

ഖണറികേ 19 പ്രകേപ്പോരമുള്ള "ചെറികേറിതപ്പോ സഹപ്പോയത്തറിനുള്ള അപപക്ഷയുടടെ മപ്പോതൃകേ" പദതറിയറില്
ഉളടപടുത്തപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 53)

ഖണറികേ  24-ല്  ആനുകൂലെദത്തറിനുള്ള  അപപക്ഷ  നല്കുന  രസ്വീതറിയുന്നാം  ആനുകൂലെദങ്ങള
അനുവദറിച്ചട  ഉത്തരവട  നല്കുനതറിടനക്കുററിചമപ്പോണട  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുനതട.  ഈ  പദതറിയറില്
ടപന്ഷനുന്നാം  അവശതപ്പോ  ടപന്ഷനുന്നാം  കുടുന്നാംബടപന്ഷനുന്നാം  മപ്പോതമപ്പോണട  അപപക്ഷയുടടെ  മപ്പോതൃകേ
ഉളടകപ്പോള്ളറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.   വറിവപ്പോഹപ്പോനുകൂലെദത്തറിനട  അപപക്ഷ  നല്പകേണ  കേപ്പോലെയളവട  പദതറിയറില്
വദകമപ്പോകറിയറിട്ടുടണങറിലുന്നാം  ചെറികേറിതപ്പോ  സഹപ്പോയത്തറിപനപ്പോ  മരണപ്പോനന്തര  ടചെലെവറിപനപ്പോ  മരണപ്പോനന്തര
സഹപ്പോയത്തറിപനപ്പോ വറിദദപ്പോഭദപ്പോസപ്പോനുകൂലെദത്തറിപനപ്പോ വദകമപ്പോയ കേപ്പോലെയളവട പരഖടപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം
കേപ്പോണുനറില.   ആയതറിനപ്പോല്,  പമല്പറഞ  ആനുകൂലെദങ്ങളകപ്പോയറി  വദകവന്നാം  നറിയതവമപ്പോയ
മപ്പോനദണങ്ങള ഉളടകപ്പോള്ളറിച്ചട ഖണറികേ 24 പഭദഗതറി ടചെയ്യപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 54)

ഖണറികേ  20  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  "വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  ആനുകൂലെദത്തറിനുള്ള  അപപക്ഷ"യുടടെ  മപ്പോതൃകേയുന്നാം
ഖണറികേ 21 പ്രകേപ്പോരമുള്ള "മരണപ്പോനന്തര സഹപ്പോയത്തറിനുള്ള അപപക്ഷ"യുടടെ മപ്പോതൃകേയുന്നാം  ഖണറികേ 22
പ്രകേപ്പോരമുള്ള "പ്രസവപ്പോനുകൂലെദത്തറിനുള്ള അപപക്ഷ"യുടടെ മപ്പോതൃകേയുന്നാം പദതറിയറില് ഉളടപടുത്തണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 55)

ഖണറികേ  26-ടലെ  അവസപ്പോനടത്ത വരറിയറില്  " ..........  … ബഡ്ജറട  പബപ്പോര്ഡട  അന്നാംഗസ്വീകേരറിച്ചട
സര്കപ്പോരറിടന  അനുമതറികപ്പോയറി  സമര്പറിപകണതപ്പോണട"  എനതട    " ..........   … സര്കപ്പോരറിടന
അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി  സമര്പറിപകണതപ്പോണട"  എനന്നാം  പദതറിയറിടലെ  ഖണറികേ  26-ടന  (4)-ാം
ഉപഖണറികേ  (ii)-ല്  "ബഡ്ജററില് വകേടകേപ്പോള്ളറിച്ചറിട്ടുള്ള ടചെലെവകേളക്കു മപ്പോതപമ പുനര്വറിനറിപയപ്പോഗന്നാം
ടചെയ്യടപടുന  തുകേ  വറിനറിപയപ്പോഗറിപകണതപ്പോണട"  എനതട   "വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോന്  പപ്പോടുള്ളൂ"  എനന്നാം
തറിരുത്തല് വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 58)

സപ്പോമ്പത്തറികേ  ലെഭദതയനുസരറിച്ചട  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അന്നാംഗങ്ങളകട  വപ്പോയ്പകേപളപ്പോ  മുന്കൂറുകേപളപ്പോ  ടമയറിനനന്സട
ഫെപണപ്പോ  നല്കുനതറിനട  ഫെണട  ഉപപയപ്പോഗറിപകണതപ്പോണട  എന  വദവസ്ഥകൂടെറി
ഉളടപടുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 59)

ഖണറികേ  24  (2)-ടലെ  2-ാംമടത്ത  വരറിയറില്  "ഉളടകേപ്പോള്ളറിപകണതുമപ്പോണട"  എനതട
"ഉളടകപ്പോള്ളറിപകണതുമപ്പോണട"  എനന്നാം ഖണറികേ  19(1)-ടലെ അവസപ്പോനടത്ത വരറിയറില്  "ഇരുപത്തറി
അയ്യപ്പോയറിരന്നാം"  എനതട   "ഇരുപത്തറി  അയ്യപ്പോയറിരന്നാം"  എനന്നാം  തറിരുത്തല്  വരുത്തണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 61)

പത്തറില്തപ്പോടഴ  വര്ഷന്നാം  അന്നാംശദപ്പോയന്നാം  അടെച്ചറിട്ടുള്ള  അന്നാംഗത്തറിനട  അവശത  സന്നാംഭവറിച്ചപ്പോല്
എന്തപ്പോണട സഹപ്പോയടമനന്നാം ഏടതങറിലുന്നാം ഒരന്നാംഗന്നാം പജപ്പോലെറി ഉപപക്ഷറിക്കുകേപയപ്പോ സന്നാംഘടെനയുടടെ അച്ചടെക
നടെപടെറികട  വറിപധയമപ്പോയറി  പജപ്പോലെറിയറില് നറിനപപപ്പോകുകേപയപ്പോ  ടചെയ്തട  അന്നാംഗതസന്നാം  നഷ്ടടപടട  അന്നാംഗതസന്നാം
പുനസ്ഥപ്പോപറികപ്പോന് യപ്പോടതപ്പോരു സപ്പോദദതയുമറിടലങറില് അതുവടര അടെച്ച അന്നാംശദപ്പോയന്നാം എങ്ങടന തറിരറിച
നല്കുടമനന്നാം പദതറിയറില് വദവസ്ഥ ടചെയ്യപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 62)

ഖണറികേ  28-ല്  ററികപ്പോര്ഡകേളടടെ  പകേര്പട  നല്കുനതട  സന്നാംബനറിച്ചപ്പോണട  വദവസ്ഥ
ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതട.  പകേര്പട  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഒടുപകണ  ഫെസ്വീസട  എതടയനട  പബപ്പോര്ഡട
നറിശ്ചയറിച്ചറിടറിലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  അതുന്നാംകൂടെറി  ഉളടപടുത്തറി  പദതറി  പഭദഗതറി  ടചെയ്യണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി (ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികേ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58,
59, 61, 62)

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ച പഭദഗതറി 792/2016 നമ്പര് എസട.ആര്.ഒ -യറില് ഉളടപടുത്തറിയറിട്ടുണട.  (അനുബനന്നാം II)

(പ്രസ്തുത നടെപടെറി 12-2-2021-ടലെ സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 63)

ആകറിടലെ  3(4)(ഇ)  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സ്ഥപ്പോയറിയപ്പോയ  ശപ്പോരസ്വീരറികേ  അവശതമൂലെന്നാം  അടലങറില്
അന്നാംഗകവകേലെദന്നാംമൂലെന്നാം  ഉപജസ്വീവനത്തറിനുപവണറിയുള്ള  ഏടതങറിലുന്നാം  പജപ്പോലെറി  ടചെയ്യുനതറിനട  കേഴറിവറിലപ്പോതപ്പോയ
ഒരന്നാംഗത്തറിനട  സപ്പോമ്പത്തറികേ  സഹപ്പോയവന്നാം  ടപന്ഷനുന്നാം  നല്കുനതറിനട  ഫെണട  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോവനതപ്പോണട.
എനപ്പോല് പദതറിയറിടലെ ഖണറികേ  14(2)  പ്രകേപ്പോരന്നാം അവശതപ്പോ   ടപന്ഷന് മപ്പോതപമ ഉളടപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളൂ.
ഫെണറിടന സ്ഥറിതറി ടമച്ചടപടുന പവളയറില് സപ്പോമ്പത്തറികേ സഹപ്പോയന്നാം നല്കുന കേപ്പോരദന്നാം പരറിഗണറികണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

അന്നാംഗങ്ങളറില്  നറിനന്നാം  അന്നാംശദപ്പോയവന്നാം  ടസസട  വരുമപ്പോനവന്നാം  പ്രതസ്വീക്ഷടകപ്പോത്തവണ്ണന്നാം
ലെഭറികപ്പോത്തതറിനപ്പോല് പബപ്പോര്ഡറിടന  സപ്പോമ്പത്തറികേ സ്ഥറിതറിയറില്  ഇപപപ്പോഴന്നാം  സ്ഥറിരത  കകേവനറിടറില.
സപ്പോമ്പത്തറികേ  സ്ഥറിതറി  ടമച്ചടപടുന  പവളയറില്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  കേണകറിടലെടുത്തട  ഇകപ്പോരദത്തറില്
ആവശദമപ്പോയ   വദവസ്ഥകേള   പദതറിയറില്   ഉൾടപടുത്തപ്പോവനതപ്പോണട.  (സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട
19-3-2016-ടലെ  6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  നമ്പര് കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി  4-1-2017-ടലെ
സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം അധറികേ വറിവരമപ്പോരപ്പോയുകേയുന്നാം ടചെയ)

അധറികേ വറിവരത്തറിപന്മേല് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി

പബപ്പോര്ഡറിടന  സപ്പോമ്പത്തറികേ  സ്ഥറിതറിയറില്  സ്ഥറിരത  കകേവരറിക്കുന  അവസരത്തറില്
ആവശദമപ്പോയ  വദവസ്ഥകേള  പദതറിയറില്  ഉളടപടുത്തുനതപ്പോണട.  (സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ  വകുപട
28-9-2018-ടലെ  6358/സറി3/15/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.  നമ്പര്  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  16-1-2019-ടലെ
പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 66)

എസട.ആര്.ഒ.  വഴറിയലപ്പോടത  രൂപസ്വീകേരറിച്ച  പബപ്പോര്ഡറില്  12  പനപ്പോണ്  ഒഫെസ്വീഷദല്
ടമമ്പര്മപ്പോരുളടപടടെ ടമപ്പോത്തന്നാം  22  പപരുടണനന്നാം അവര് ഈ രണ്ടു വര്ഷ കേപ്പോലെയളവറില് നറിരവധറി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തുകേയുന്നാം അവരറില് നറിക്ഷറിപമപ്പോയ അധറികേപ്പോരന്നാം വറിനറിപയപ്പോഗറിചടകേപ്പോണട ധപ്പോരപ്പോളന്നാം
തസ്വീരുമപ്പോനങ്ങടളടുക്കുകേയുന്നാം  ടചെയ്തറിട്ടുടണനന്നാം  സമറിതറി  ഈ  പവളയറില്  നറിരസ്വീക്ഷറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.
ഇകപ്പോരദന്നാം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  എന്തട  പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗന്നാം  എടുകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം  ഇതട  പരറിഹരറിച്ചട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കേണടമനന്നാം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി   

2010-ടലെ പകേരള സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേ പക്ഷമനറിധറി ആകറിടലെ  8-ാംവകുപട  (1), (4), (5)
എനസ്വീ  ഉപവകുപ്പുകേള  പ്രകേപ്പോരന്നാം  നല്കേറിയറിട്ടുള്ള  അധറികേപ്പോരങ്ങള  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട  14-2-2011
തസ്വീയതറിയറിടലെ  സ.ഉ(എന്നാം.എസട)10/11/സറി.എ.ഡറി.  ഉത്തരവട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  22  ഡയറക്ടര്മപ്പോടര  ഉളടപടുത്തറി
പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട  രൂപസ്വീകേരറിച്ചറിരുന.  ആയതട  2011
ടഫെബ്രുവരറി 14 മുതല് പ്രപ്പോബലെദപത്തപ്പോടുകൂടെറി 22 ഡയറക്ടര്മപ്പോടര ഉളടപടുത്തറി 2013 ഡറിസന്നാംബര് 12-ടലെ
ജറി.ഒ (എന്നാം.എസട) 50/13/സപ്പോന്നാം.കേ.വ. പ്രകേപ്പോരന്നാം SRO 997/13 ആയറി വറിജപ്പോപനന്നാം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

പബപ്പോര്ഡറിടന  ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുന  ശ്രസ്വീ.  പറി.ടെറി.  കുഞ്ഞുമുഹമദറിടന തല്സ്ഥപ്പോനത്തട

നറിനന്നാം നസ്വീകന്നാം ടചെയ്തട ശ്രസ്വീ. ജറി. സുപരഷട കുമപ്പോററിടന ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയറി നറിയമറിചടകേപ്പോണട 13-9-2011-ടലെ

സ.ഉ. (എന്നാം.എസട.) 50/11/സറി.എ.ഡറി. പ്രകേപ്പോരന്നാം ഉത്തരവപ്പോയറിരുന. ഇതറിടന അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് SRO
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997/13  ആയറി  വറിജപ്പോപനന്നാം  ടചെയ്ത  ഉത്തരവട  പഭദഗതറി  വരുത്തറി  27-1-2014-ടലെ

ജറി.ഒ. (എന്നാം.എസട.)5/14/സപ്പോന്നാം.കേ.വ. പ്രകേപ്പോരന്നാം SRO 85/14 ആയറി രണപ്പോമതുന്നാം വറിജപ്പോപനന്നാം പുറടപടുവറിച. 

19-12-2012  തസ്വീയതറിയറിടലെ ജറി.ഒ. (എന്നാം.എസട) 68/12/CAD  ഉത്തരവട പ്രകേപ്പോരന്നാം പുതുതപ്പോയറി

12  അനസൗപദദപ്പോഗറികേ  അന്നാംഗങ്ങടള  ഡയറക്ടര്മപ്പോരപ്പോയറി  ഉളടപടുത്തറിടകപ്പോണട  പബപ്പോര്ഡട

പുനനഃസന്നാംഘടെറിപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.   ഈ  നടെപടെറിയുന്നാം  2012  ഡറിസന്നാംബര്  19  മുതല്  പ്രപ്പോബലെദന്നാം

നല്കേറിടകപ്പോണട  24-3-2014  ടലെ ജറി.ഒ.  (എന്നാം.എസട) 14/2014/സപ്പോന്നാം.കേ.വ.  പ്രകേപ്പോരന്നാം  226/14 SRO

ആയറി വറിജപ്പോപനന്നാം പുപുുറടപടുവറിച.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട  3-7-2015  ടലെ 6721/സറി  3/13  സപ്പോന്നാം.കേ.വ.  നമ്പര് കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 22-9-15-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.) 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 68)

വറിജപ്പോപനന്നാം പുറടപടുവറിച്ചറിടറിടലങറില് ആയതട ഉറപ്പുവരുത്തറിയറിടട ഒരപ്പോഴ്ചയകേന്നാം വറിജപ്പോപനന്നാം

പുറടപടുവറികപ്പോടമനന്നാം 2013 ഒപക്ടപ്പോബര് 22-ാം തസ്വീയതറിക്കുമുന്പട മറുപടെറി നല്കേപ്പോടമനന്നാം സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ

കേപ്പോരദ വകുപട  ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ മറുപടെറി  നല്കേറിയറിരുനടവങറിലുന്നാം നപ്പോളറിതുവടര ഇതറിപന്മേല്

നടെപടെറി  സസസ്വീകേരറികപ്പോത്തതുന്നാം  മറുപടെറി  ലെഭദമപ്പോകപ്പോത്തതുന്നാം  ഗുരുതരമപ്പോയ  വസ്വീഴ്ചയപ്പോടണനട  സമറിതറി

വറിലെയറിരുത്തുന.  ഇത്തരത്തറിലുള്ള  കേപ്പോരദങ്ങള  ഭപ്പോവറിയറില്  ഉണപ്പോകേപ്പോടതയറിരറിപകണതട  ഒരു

ആവശദമപ്പോണട.  ആകേയപ്പോല്  കേപ്പോലെതപ്പോമസന്നാം  വരുത്തറിയതറിനുള്ള  കേപ്പോരണന്നാം  സമറിതറിടയ

അററിയറിക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപന്നാം  പബപ്പോര്ഡട  രൂപസ്വീകേരറിച്ചതട  സന്നാംബനറിച്ച  എസട.ആര്.ഒ.  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി

പ്രസറിദസ്വീകേരറികപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.   ഈ  നടെപടെറിക്രമങ്ങളറില്  ഉണപ്പോയ  വസ്വീഴ്ച

സന്നാംബനറിച്ചട  ഒരു  വകുപ്പുതലെ  അപനസഷണന്നാം  നടെത്തണടമനന്നാം  കുറകപ്പോര്ടകതറിടര  നടെപടെറി

സസസ്വീകേരറികണടമനന്നാം ആയതട സന്നാംബനറിച്ച വറിശദവറിവരന്നാം സമറിതറിടയ അററിയറികണടമനന്നാം സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി 

സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ പ്രവര്ത്തകേ പക്ഷമനറിധറി പബപ്പോര്ഡന്നാംഗങ്ങടള നറിയമറിചടകേപ്പോണട  14-2-2011-ടലെ  

ജറി.ഒ.(എന്നാം.എസട) 10/11/CAD  പ്രകേപ്പോരന്നാം  ഉത്തരവപ്പോടയങറിലുന്നാം ആയതട വറിജപ്പോപനന്നാം ടചെയ്തറിടറിടലനട

സപബപ്പോര്ഡറിപനറട  ടലെജറിപസ്ലേഷന്  സമറിതറിയപ്പോണട  ചൂണറികപ്പോടറിയതട,  ആയതട  22-10-2013-നട  മുമ്പട

വറിജപ്പോപനന്നാം  ടചെയ് തട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോടമനട  ഉറപട   നല്കേറിയതറിടന  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്

സതസര നടെപടെറി സസസ്വീകേരറിച്ചട 12-12-2013 തസ്വീയതറിയറില് ആദദമപ്പോയറി പബപ്പോര്ഡട രൂപസ്വീകേരറിച്ച ഉത്തരവറിനട

14-2-2011  മുതല്  മുന്കേപ്പോലെ  പ്രപ്പോബലെദന്നാം  നല്കേറി  വറിജപ്പോപനന്നാം  പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  അതറിടന
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തുടെര്ച്ചയപ്പോയറി  രണട  വറിജപ്പോപനങ്ങള  കൂടെറി  പുറടപടുവറിപകണതുണപ്പോയറിരുന.  ഇതറിനപ്പോയറി  നറിയമ

വകുപറിടന  അഭറിപ്രപ്പോയന്നാം  ആരപ്പോപയണതുണപ്പോയറിരുന.  നറിയമ  വകുപറിടന  അന്നാംഗസ്വീകേപ്പോരപത്തപ്പോടടെ

അവസപ്പോന  വറിജപ്പോപനന്നാം  പുറടപടുവറിച്ചതട  24-3-2014  നപ്പോണട.  ടെറി  മൂന  വറിജപ്പോപനങ്ങളന്നാം

സമയപ്പോസമയന്നാം  തടന  നറിയമസഭ  മുമ്പപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്  സപബപ്പോര്ഡറിപനറട

ടലെജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ ഇതുമപ്പോയറി ബനടപടട സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി സന്നാംബനറിച്ച പസ്റ്ററടടമനട

ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോന് മനപൂര്വ്വമലപ്പോത്ത തപ്പോമസന്നാം പനരറിട്ടു.  

24-3-2014  തസ്വീയതറിയറില് അവസപ്പോന വറിജപ്പോപനന്നാം പുറടപടുവറിക്കുനതറിനട  മുമ്പട  ഫെയല്

നറിയമ വകുപറിപലെകയച്ചപപപ്പോള പബപ്പോര്ഡറില് നറിനന്നാം രപ്പോജറിവച്ച ഒരു ഡയറക്ടടറ  ഒഴറിവപ്പോകറിടകപ്പോണ്ടുന്നാം

ധനകേപ്പോരദ/നറിയമ  വകുപറിടന  എകട  ഒഫെസ്വീപഷദപ്പോ  ടമമ്പര്മപ്പോരുടടെ  വറിലെപ്പോസന്നാം  ഉളടപടുത്തറിടകപ്പോണ്ടുന്നാം

വസ്വീണ്ടുന്നാം വറിജപ്പോപനന്നാം പുറടപടുവറികണടമനട നറിയമവകുപട അഭറിപ്രപ്പോയടപട പ്രകേപ്പോരന്നാം ഫെയല് വസ്വീണ്ടുന്നാം

ധനകേപ്പോരദന്നാം/നറിയമ വകുപറിപലെക്കുന്നാം അയപകണറി വന.  ഇപ്രകേപ്പോരമുള്ള കേപ്പോലെതപ്പോമസമപ്പോണട സസസ്വീകേരറിച്ച

നടെപടെറി സന്നാംബനറിച്ച പസ്റ്ററടടമനട സമറിതറികട മുമ്പപ്പോടകേ ലെഭദമപ്പോകപ്പോന് കേപ്പോലെതപ്പോമസത്തറിനറിടെയപ്പോകറിയതട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട 3-7-2015-ടലെ 6721/സറി3/13/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വപ്പോ. നമ്പര് കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 20-9-2015-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച)

എസട  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   247/2013

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 71)

ചെടന്നാം 2(ബറി) പ്രകേപ്പോരന്നാം   “പ്രവര്ത്തന ഫെണട എനപ്പോല് 9-ാം ചെടന്നാം(3) ഉപചെടപ്രകേപ്പോരന്നാം  അകസൗണറില്

സൂക്ഷറിച്ചറിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തന  ഫെണട  എനര്ത്ഥമപ്പോകുന”എനട  വദവസ്ഥ  ടചെയ്തറിരറിക്കുന.  എനപ്പോല്

പ്രവര്ത്തന  ഫെണട  വറിശദസ്വീകേരറിച്ചറിരറിക്കുനതട  ചെടന്നാം  10(3)  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട.   ചെടന്നാം  10(3)  പ്രകേപ്പോരഅ

"അഅശദപ്പോയത്തറിടന  10%  കേവറിയപ്പോത്ത  തുകേ    പ്രവര്ത്തനഫെണപ്പോയറി  പ്രപതദകേ  അകസൗണറില്

സൂക്ഷറികപ്പോവനതുന്നാം  ….......എനറിവ  പ്രവര്ത്തന  ഫെണറില്  നറിനന്നാം  വറിനറിപയപ്പോഗറിപകണതു

മപ്പോണട.”ആയതറിനപ്പോല്  ചെടന്നാം  2(ബറി)  “പ്രവര്ത്തന  ഫെണട  എനപ്പോല്  10-ാം  ചെടന്നാം  (3)-ാം  ഉപചെട

പ്രകേപ്പോരന്നാം പ്രപതദകേ അകസൗണറില് …....... എനര്ത്ഥമപ്പോകുന.”എനട തറിരുത്തല് വരുത്തപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ച പഭദഗതറി 791/2016 നമ്പര് എസട.ആര്.ഒ.-യറില് ഉളടപടറിട്ടുണട.  (അനുബനന്നാം I)

(പ്രസ്തുത നടെപടെറി 12-2-2021-ടലെ സമറിതറി പയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

249/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികേ   (72)

പബപ്പോര്ഡറിടലെ  ടചെയര്മപ്പോടനയുന്നാം  ഡയറക്ടര്മപ്പോരുപടെയുന്നാം  പപരുകേള  സര്കപ്പോര്  ഗസററില്
പ്രസറിദടപടുത്തപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

12-12-2013-ടലെ സ.ഉ.  നമ്പര്  50/13/സപ്പോന്നാം.കേ.വ.  ഉത്തരവട  SRO No.997/2013  ആയറി
വറിജപ്പോപനന്നാം ടചെയ്തട ഉത്തരവപ്പോയറിട്ടുണട.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട  19-3-2016-ടലെ  6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ.നമ്പര് കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 4-1-2017-ടലെ പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്വീകേരറിച).

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 73)

ചെടന്നാം  7(1)-ടലെ  2-ാം  മടത്ത  വരറിയറില്  "വറിപധയമപ്പോയ"  എനതട  "വറിപധയമപ്പോയറി"  എനട
തറിരുത്തല് വരുത്തപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 74)

ചെടന്നാം  7(3)-ടലെ  "ടചെയര്മപ്പോനട  അടെറിയന്തരന്നാം  എനട  പബപ്പോദദടപടുന  കേപ്പോരദപമപ്പോ......
പബപ്പോര്ഡറിടന അടെറിയന്തര പയപ്പോഗത്തറിനട ഉചെറിതമപ്പോയ സമയന്നാം നല്കേറി പനപ്പോടസ്വീസട നടെത്തപ്പോവനതപ്പോണട"
എനതട  "ടചെയര്മപ്പോനട അടെറിയന്തരന്നാം എനട പബപ്പോദദടപടുന …... കേപ്പോരദപമപ്പോ പരറിഗണറിക്കുനതറിനപ്പോയറി,
പബപ്പോര്ഡറിനട അടെറിയന്തര പയപ്പോഗന്നാം വറിളറിചകൂടപ്പോവനതുന്നാം, അതറിനട നദപ്പോയമപ്പോയ സമയന്നാം നല്കേറി പനപ്പോടസ്വീസട
നല്പകേണതപ്പോണട"  എനട  തറിരുത്തല്  വരുത്തുനതപ്പോണട  കൂടുതല്  ഉചെറിതടമനട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ആയതറിനപ്പോല്  അത്തരത്തറില്  ചെടന്നാം  7(3)  പഭദഗതറി  ടചെയ്യണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 75)

ചെടന്നാം 8-ടലെ രണപ്പോമടത്ത വരറിയറില് "പവപ്പോടറിടുന പക്ഷന്നാം" എനതട "പവപ്പോടറിനറിടുന പക്ഷന്നാം" എനട
തറിരുത്തല് വരുത്തപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 76)

പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപ്പുകേള സന്നാംബനറിച്ച  ചെടന്നാം  9(1)-  ല്  "ഓപരപ്പോ പബപ്പോര്ഡട പയപ്പോഗത്തറിടനയുന്നാം

നടെപടെറികേള സന്നാംബനറിച്ച വറിശദപ്പോന്നാംശങ്ങള ഒരു രജറിസ്റ്റററില് പരഖടപടുപത്തണതുന്നാം ഒരു പയപ്പോഗന്നാം കൂടെറി

15  ദറിവസത്തറിനകേന്നാം  ആ  പയപ്പോഗനടെപടെറിയുടടെ  വറിശദപ്പോന്നാംശങ്ങള  ഡയറക്ടര്മപ്പോര്കട

അയചടകേപ്പോടുപകണതപ്പോണട.”എനതട  ഓപരപ്പോ  പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗത്തറിടനയുന്നാം  പയപ്പോഗ  നടെപടെറിക്കുററിപട

ടസക്രടററി  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട  പുസകേത്തറില്  പരഖടപടുത്തറിയറിരറിപകണതുന്നാം   പയപ്പോഗന്നാം  കൂടെറി  15
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ദറിവസത്തറിനകേന്നാം എലപ്പോ ഡയറക്ടര്മപ്പോര്ക്കുന്നാം പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപറിടന പകേര്പട അയചടകേപ്പോടുപകണതു

മപ്പോണട.  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട   പുസകേന്നാം  സ്ഥറിരന്നാം  ററികപ്പോര്ഡപ്പോയറി  സൂക്ഷറിപകണതപ്പോണട  എനട  മപ്പോറന്നാം

വരുത്തുനതപ്പോണട ഉചെറിതടമനട  സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ആയതറിനപ്പോല് അത്തരത്തറില് ചെടന്നാം 9(1)

പഭദഗതറി ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 77)

ചെടന്നാം  9(2)  "ഒരു  പയപ്പോഗന്നാം  സന്നാംബനറിച്ച  വറിശദവറിവരങ്ങളടടെ  കേരടെട  ടതപ്പോടടുത്ത  പബപ്പോര്ഡട

പയപ്പോഗത്തറില് ഔപചെപ്പോരറികേമപ്പോയറി അന്നാംഗസ്വീകേരറിപകണതുന്നാം പനരടത്ത നലറിയ കേരടെട പയപ്പോഗനടെപടെറികേളറില്

എടന്തങറിലുന്നാം  പഭദഗതറികേള  ഉടണങറില്  അതട  സ്ഥറിതസ്വീകേരറിച്ചട  പരഖടപടുത്തറി  ടചെയര്മപ്പോന്  ഒപട

വയ്പകണതുമപ്പോണട".  എനതട  "ഒരു  പയപ്പോഗത്തറിടന  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട  ടതപ്പോടടുത്ത  പബപ്പോര്ഡട

പയപ്പോഗത്തറില്  ഔപചെപ്പോരറികേമപ്പോയറി  അന്നാംഗസ്വീകേരറിപകണതുന്നാം  പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപറില്  എടന്തങറിലുന്നാം

പഭദഗതറി  വരുത്തുനപക്ഷന്നാം  അത്തരന്നാം  മപ്പോറപത്തപ്പോടടെ  അന്നാംഗസ്വീകേരറിച്ചട  ടചെയര്മപ്പോന്  ഒപട

വയ്പകണതുമപ്പോണട”എനട  മപ്പോറന്നാം  വരുത്തുനതപ്പോണട  കൂടുതല്  ഉചെറിതടമനട  സമറിതറി  കേരുതുന.

ആയതറിനപ്പോല് ചെടന്നാം 9(2) അപ്രകേപ്പോരന്നാം പഭദഗതറി വരുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 79)

രജറിസ്റ്ററുകേളടടെയുന്നാം  പഫെപ്പോറങ്ങളടടെയുന്നാം  മപ്പോതൃകേ  ചെടത്തറില്  ഉളടപടുത്തറി  ചെടന്നാം  11  പഭദഗതറി

ടചെയ്യപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി (ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികേ 73, 74, 75, 76, 77, 79)

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ച പഭദഗതറി 791/2016 നമ്പര് എസട.ആര്.ഒ-യറില് ഉളടപടറിട്ടുണട.  (അനുബനന്നാം I)

(പ്രസ്തുത നടെപടെറി 12-2-21-ടലെ സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം അന്നാംഗസ്വീകേരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 80)

ചെടന്നാം 14(2) പ്രകേപ്പോരന്നാം വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുന്നാം വപ്പോര്ഷറികേ ധനകേപ്പോരദ പസ്റ്ററടടമന്റുന്നാം ഓപരപ്പോ വര്ഷവന്നാം

ജുകലെ അവസപ്പോനത്തറിനു മുമ്പപ്പോയറി സര്കപ്പോരറിനട സമര്പറികപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  

സസസ്വീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ഇകപ്പോരദത്തറില് ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികേള ഉടെന് കകേടകപ്പോള്ളുനതപ്പോടണനട അററിയറിച ടകേപ്പോള്ളുന.

(സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട 19-3-2016-ടലെ 6358/സറി3/14/സപ്പോന്നാം.കേപ്പോ.വ. നമ്പര് കേത്തട പ്രകേപ്പോരന്നാം

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി 4-1-2017-ടലെ പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി അന്നാംഗസ്വീകേരറിച)



20

അധദപ്പോയന്നാം III

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേകേപ്പോരദ വകുപട

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ (ഖണറികേ 56)

ഖണറികേ  13-ടലെ  "നറിധറിയുടടെ  കേണക്കുകേള"  സന്നാംബനറിച്ച  വദവസ്ഥയറില്  അന്നാംശദപ്പോയ
കേണക്കുകേള  സന്നാംബനറിച്ചട  കൂടുതല്  വദകത  വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഉപ  ഖണറികേ  (2)  ആയറി
"നറിധറിയറിപലെകട അന്നാംഗങ്ങളറില് നറിനന്നാം ലെഭറിക്കുന അന്നാംശദപ്പോയ തുകേയുന്നാം ആകറിടന 6-ാം വകുപട (4)-ാം
ഉപവകുപട  പ്രകേപ്പോരന്നാം  സര്കപ്പോരറില്  നറിനന്നാം  ലെഭറിക്കുന  തുകേയുന്നാം  പകേരള  സപ്പോന്നാംസപ്പോരറികേ  പ്രവര്ത്തകേ
പക്ഷമനറിധറി  അകസൗണട  എന  പപരറില്  വരവട  വയ്പകണതപ്പോണട"  എനട
പചെര്പകണതപലടയനന്നാം,  ഖണറികേ  13-ടന  ഉപഖണറികേ  (2)  ആയറി  മുകേളറില്  പറഞറിരറിക്കുന
വദവസ്ഥ പചെര്ക്കുനപക്ഷന്നാം ഇപപപ്പോഴള്ള ഉപഖണറികേ (2)  ഉപഖണറികേ (3)  ആയറി പുന:ക്രമസ്വീകേരണന്നാം
നടെത്തപ്പോവനതപലടയനന്നാം,  പദതറിയറില്  13-ാം  ഖണറികേ  പ്രകേപ്പോരന്നാം   "കേണക്കുകേള"  എന
ശസ്വീര്ഷകേത്തറിലുന്നാം  ചെടങ്ങളറിടലെ  ചെടന്നാം  10  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  "പബപ്പോര്ഡറിടന  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷറികല്"
എനതറിലുന്നാം  പബപ്പോര്ഡറിടന  കേണക്കുകേള  തടനയപ്പോണട  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുനതട  എനതറിനപ്പോല്
പദതറിയറിപലെപ്പോ ചെടത്തറിപലെപ്പോ ഏടതങറിലുന്നാം ഒനറില് അതട നറിലെനറിര്ത്തുനതപല ഉചെറിതടമനട സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  ഖണറികേകേള  പുന:ക്രമസ്വീകേരണന്നാം  നടെത്തറി  "പബപ്പോര്ഡറിടന  കേണക്കുകേള"  എനട
ചെടത്തറില്  നറിലെനറിര്ത്തപ്പോടമനട  നറിയമ  വകുപട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.   ആയതറിനപ്പോല്
ഖണറികേകേള  പുന:ക്രമസ്വീകേരണന്നാം  നടെത്തറി  പബപ്പോര്ഡറിടന  കേണക്കുകേള  എനട  ചെടത്തറില്
നറിലെനറിര്ത്തറി ചെടന്നാം പഭദഗതറി ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

എന്നാം. എന്നാം. മണറി,
തറിരുവനന്തപുരന്നാം, അദദക്ഷന്,
2022 മപ്പോര്ച്ചട  16. സപബപ്പോര്ഡറിപനറട ടലെജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി.
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