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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 197 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി പിൻവലി�ം എ�

വാ�ാനം �ർ�മാ�ം പാലി�ാൻ സർ�ാർ

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സർ�ാരി�ം സർ�ാരിന് കീഴിൽ

െക.എസ് .ആർ ഭാഗം 3 െപൻഷൻ പ�തി

ബാധകമായി�� വിവിധ േബാർഡ് /
േകാർ�േറഷൻ/ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം

01.04.2013 േനാ അതിന് േശഷേമാ േസവന�ിൽ

�േവശി��വർ�് നട�ാ�ിയി�� പ�ാളി�

െപൻഷൻ പ�തി �ന:പരിേശാധി�ക എ�

സർ�ാർ നയം നട�ാ��തിനായി 07.11.2018-
െല സ.ഉ (അ) നം. 172/2018/ധന. ഉ�രവ്

�കാരം �ീ. എസ് . സതീഷ്ച�ബാ�, ജി�ാ

ജഡ്ജി (റി�.) െചയർമാ�ം, �ീ. പി. മാരപാ��ൻ

ഐ.എ.എസ്  (റി�), െ�ാഫ. ഡി. നാരായണ,
ഡയറ�ർ, ജി.ഐ.എഫ്.�ി എ�ിവർ

അംഗ��മായി സർ�ാർ ഒ� പ�ാളി�

െപൻഷൻ പ�തി �ന:പരിേശാധന സമിതിെയ

നിയമി�ി��. ടി സമിതി പ�ാളി� െപൻഷൻ

പ�തി�മായി ബ�െ�� സാ��ിക

നിയമവശ�ൾ ഉൾ�െട വിവിധ വിഷയ�ൾ

വിശദമായി പരിേശാധി�  ്30.04.2021 -ൽ
സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്.
��ത റിേ�ാർ�് സർ�ാർ വിശദമായി

പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്.

(ബി) പ�തി പിൻവലി��ത് പരിേശാധി�ാൻ

നിയമി� സമിതി പ�തി പിൻവലി��തിനായി

എെ��ാം ശിപാർശകളാണ് ന�ിയിരി��ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് സർ�ാരി�ം സർ�ാരിന് കീഴിൽ
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േകാർ�േറഷൻ/ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം
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(സി)

പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി പിൻവലി��തിന്

സം�ാന സർ�ാരിന് തീ�മാനം എ��ാെമ�ം

അതിന് യാെതാ� തര�ി�� നിയമതട��ം

ഇ�ാെയ�ം ��ത സമിതി ശിപാർശ

ന�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�് സർ�ാരി�ം സർ�ാരിന് കീഴിൽ
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ജഡ്ജി (റി�.) െചയർമാ�ം, �ീ. പി. മാരപാ��ൻ
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വിശദമായി പരിേശാധി�  ്30.04.2021 -ൽ
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െസ�ൻ ഓഫീസർ








