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അവതഭാരനികേ

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

2015-സലെ  പവഭാസനി  ഭഭാരതതീയര്  (കകേരളതീയര്)  കേമതീഷന്  ആകനിന്  (2016-സലെ  3)
കേതീഴനില് പുറസപടുവനിച്ച 230/2019 (2019-സലെ പവഭാസനി ഭഭാരതതീയര് (കകേരളതീയര്) കേമതീഷന്
ചട്ടേങ്ങള),  338/2016,  349/2019   എനതീ  നമ്പര്  എസറ.ആര്.ഒ.-കേള  സമനിതനിയുസടെ
25-1-2022-സലെ കയഭാഗതനില് പരനികശഭാധന നടെത്തുകേയുന്റിം  കകേരളതീയ പവഭാസനികേഭാരദ്ധ്യന്റിം, നനിയമന്റിം
എനതീ വകുപ്പുകേളനിസലെ ഉകദദ്ധ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെത്തുകേയുന്റിം സചയ. അതനിസന
അടെനിസ്ഥഭാനതനില് സമനിതനി  എതനികച്ചര്ന നനിഗമനങ്ങളുന്റിം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
അടെങ്ങുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.  

2022 ജൂലലെ 12-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,

2022 ജൂലലെ 14 . സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട    

സപ്പോഹചരര്യങ്ങളുമപ്പോയറി  പപപ്പോരുത്തപപടുന്നതറിനനും  സസ്വനനും  നറിലനറില്പട  ഉറപ
വരുത്തുന്നതറിനമപ്പോയറി  നറിരനരനും  ചലനപ്പോത്മകമപ്പോണട  ജജീവറിപലപ്പോകനും.  പരറിണപ്പോമപശ്രേണറിയറില്
ഏറ്റവനും ഉന്നതസപ്പോനറിയനപ്പോയ മനഷര്യന് ജജീവറിതനറിലവപ്പോരനും പമച്ചപപടുത്തുന്നതറിനനും പുതറിയ
സപ്പോധര്യതകള് കപണ്ടെത്തുന്നതറിനമപ്പോയറി രപ്പോജര്യപ്പോനരപ്രയപ്പോണനും തുടങ്ങറിയറിടട  അപനകവര്ഷങ്ങള്
കഴറിഞറിരറിക്കുന.  ജജീവറിതത്തറിപന്റെ നല്ലകപ്പോലനും   പ്രവപ്പോസജജീവറിതനും നയറിച്ചട  മടങ്ങറിപയത്തുന്നവര്
സസ്വനനും  കുടുനുംബത്തറിപന്റെ  മപ്പോത്രമല്ല  നപ്പോടറിപന്റെ തപന്ന പുപരപ്പോഗതറിയറില്  വഹറിക്കുന്ന  പങട
നറിസ്തുലമപ്പോണട.  കടല്കടന്നട  അനര്യരപ്പോജര്യപത്തകട  പചപകപറണ്ടെറിവരുന്ന  പ്രവപ്പോസറി
ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ  പകരളജീയരുപട  തപ്പോല്പരര്യങ്ങള് സനുംരകറിക്കുന്നതറിനനും സുരകറിതതസ്വത്തറിനനും
പകമത്തറിനപ്പോവശര്യമപ്പോയ   പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്   നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി   2015-പല
പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്) കമജീഷന് ആകട  (2016-പല 3) നറിലവറില്വന. പ്രസ്തുത
ആകറിപല  20-ാം വകുപട  നല്കുന്ന അധറികപ്പോരങ്ങള്  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചുപകപ്പോണ്ടെട  22-3-2019-പല
സ.ഉ. (അച്ചടറി) നമ്പര് 1/2019/ പനപ്പോര്ക പ്രകപ്പോരനും പുറപപടുവറിച്ചതപ്പോണട  2019-പല പ്രവപ്പോസറി
ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്) കമജീഷന് ചടങ്ങള് (എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര്  230/2019 - അനബനനും I).

2.   2015-പല പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്) കമജീഷന് ആകറിന് (2016-പല 3)
കജീഴറില് പുറപപടുവറിച്ച  230/2019,  338/2016,  349/2019  എന്നജീ നമ്പര്  എസട.ആര്.ഒ.-കളുപട
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയുപട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരര്യനും, നറിയമനും എന്നജീ  വകുപകളറിപല
ഉപദര്യപ്പോഗസരറില്  നറിനനും  2022  ജനവരറി  25-ാം  തജീയതറി  സമറിതറി  പതളറിപവടുപട
നടത്തുകയുണ്ടെപ്പോയറി.  അതറിപന്റെ  അടറിസപ്പോനത്തറില്  സമറിതറി  എത്തറിപച്ചര്ന്ന  നറിഗമനങ്ങളുനും
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുനും ശറിപപ്പോര്ശകളുനും ചുവപട പചര്ക്കുന.

3. 2019-പല പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്) കമജീഷന് ചടങ്ങളറിപല  ചടനും 4, 5, 7
എന്നറിവയറിപല  'പചയര്പപഴ്സണട  '  എന്ന  വപ്പോകട   ചടനും  6,8,10  എന്നറിവയറിപലതുപപപ്പോപല
'പചയര്പപഴ്സനട ' എന്നട ഏകജീകരറികണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

4.  ചടനും  4-പല  'ശമ്പളവനും ബത്തകളുനും'  എന്ന തലപകടറിന ട  കജീഴറില് പചയര്പപഴ്സപന്റെ
ശമ്പളവനും ബത്തകപളയുനും കുററിച്ചട മപ്പോത്രമപ്പോണട  വര്യവസ  പചയറിട്ടുളളപതങറിലനും ചടങ്ങളറിപല
ഫപ്പോറനും  I, II എന്നറിവയറിപല  പചലവട ഇനത്തറില് മൂന്നപ്പോമതപ്പോയറി    'അനുംഗങ്ങളുപട ശമ്പളനും/
അലവന്സട ' എന്നട പചര്ത്തറിട്ടുപണ്ടെന്നട സമറിതറി നറിരജീകറിച്ചു. കമജീഷനറിപല അനുംഗങ്ങള്കട
ചടനും  4  പ്രകപ്പോരമുളള ശമ്പളവനും ബത്തകളുനും അനവദനജീയമപല്ലനനും  യപ്പോത്രപ്പോ ബത്തയുനും ദറിന
ബത്തയുനും  സറിറ്ററിനുംഗട ഫജീസുനും മപ്പോത്രമപ്പോണുളളപതനനും സമറിതറികട പബപ്പോധര്യപപട്ടു. കമജീഷനറിപല
പചയര്പപഴ്സനട മപ്പോത്രപമ ശമ്പളവനും ബത്തകളുനും നല്കുനളളുപവന്നട വറിലയറിരുത്തറിയ സമറിതറി, ഫപ്പോറനും
I,  II  എന്നറിവയറിപല   പചലവട  ഇനത്തറിപല    മൂന്നപ്പോമതപ്പോയറിട്ടുളള  'പചയര്പപഴ്സപന്റെ/അനുംഗങ്ങളുപട
ശമ്പളനും/അലവന്സട'  എന്നതറിപല   '/അനുംഗങ്ങളുപട'  എന്ന  ചറിഹ്നവനും  വപ്പോക്കുനും  ഒഴറിവപ്പോകറി,
'പചയര്പപഴ്സപന്റെ ശമ്പളനും/അലവന്സട ' എന്നട മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട  ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.  
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5.  ചടനും  6-പല  'യപ്പോത്രപ്പോ  ബത്ത'  എന്ന തലപകടറിന ട  കജീഴറില് യപ്പോത്രപ്പോ  ബത്തപയയുനും

ദറിന ബത്തപയയുനും കുററിച്ചട വര്യവസ പചയറിട്ടുളളതറിനപ്പോല്  'യപ്പോത്രപ്പോ ബത്ത' എന്ന തലപകടട

'യപ്പോത്രപ്പോ ബത്തയുനും ദറിന ബത്തയുനും' എന്നട മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

6.  ആകറിപല വകുപട  4 (3)  പ്രകപ്പോരനും,  കമജീഷപന്റെ പയപ്പോഗങ്ങളറില് പപങടുക്കുന്നതറിനട

പസക്രടററി  ഒഴറിപകയുളള  അനുംഗങ്ങള്കട  ബത്തകപളപ്പോ  സറിറ്ററിനുംഗട  ഫജീപസപ്പോ

നല്പകണ്ടെതപ്പോപണന്നട   സമറിതറി  നറിരജീകറിച്ചു.  സറിറ്ററിനുംഗട  ഫജീസറിപന  കുററിച്ചട  ചടത്തറില്

വര്യവസ  പചയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്, ഏതട  നറിരകറിലപ്പോണട സറിറ്ററിനുംഗട ഫജീസട നല്കുന്നപതന്നട

ചടത്തറില്  വര്യവസ പചയ്യണപമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

7.  ചടനും  4-പല മൂന്നപ്പോനും വരറിയറിപല  'ബത്തക്കുനും'  എന്ന   വപ്പോകട  'ബത്തയനും'  എനനും

ചടനും  5-പല രണ്ടെപ്പോനും വരറിയറിപല 'ബത്തകട '  എന്ന വപ്പോകട  'ബത്തയട '  എനനും ചടനും 11-പല

രണ്ടെപ്പോനും  വരറിയറിപല  'തുകകട  '  എന്ന വപ്പോകട   'തുകയട  '  എനനും  ചടനും  12(3)-പല  ഒന്നപ്പോനും

വരറിയറിപല 'പസവനമനഷറിക്കുന്നവരുപട' എന്ന വപ്പോകട  'പസവനമനഷറിക്കുന്നവരുപട' എനനും

മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

8.  കമജീഷപന്റെ  കണക്കുകളുനും  വപ്പോര്ഷറിക  പസ്റ്റേറ്റടപമനനും  നല്പകണ്ടെതട  ഏതട

ഫപ്പോറത്തറിലപ്പോപണന്നട വര്യക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി, ചടനും 15-പല മൂന്നപ്പോനും  വരറിയറിപല  'ഫപ്പോറത്തറില്'

എന്ന  വപ്പോകറിനപകരനും  'ഫപ്പോറനും  I, II, III  പ്രകപ്പോരനും'  എന്നട മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

9.  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  തയ്യപ്പോറപ്പോപകണ്ടെതട  ഏതട  ഫപ്പോറത്തറിലപ്പോപണന്നട

വര്യക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി, ചടനും  16 -പല  രണ്ടെപ്പോനും വരറിയറിപല  'ററിപപപ്പോര്ടട തയ്യപ്പോറപ്പോപകണ്ടെതുനും'

എന്നജീ വപ്പോക്കുകള്ക്കുപകരനും  'ററിപപപ്പോര്ടട   ഫപ്പോറനും IV-ല് തയ്യപ്പോറപ്പോപകണ്ടെതുനും' എനനും  മൂന്നപ്പോനും

വരറിയറിപല '6' എന്നതട  'ആറട ' എനനും മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

10.  ഫപ്പോറനും  I-പല  വരവട  തുകയറിപല മൂനനും നപ്പോലനും ഇനങ്ങള് കൂടറിപചര്ന്നറിരറിക്കുന്നതപ്പോയറി

സമറിതറി  നറിരജീകറിച്ചു.  അതറിനപ്പോല്, മൂന്നപ്പോമപത്ത  ഇനമപ്പോയറി  'തറിരുവനനപുരനും  ജറില്ലപ്പോ

ട്രഷററിയറില് റ്ററി.എസട.ബറി. അകക്കൗണ്ടെട നമ്പര് ........ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക' എനനും നപ്പോലപ്പോമപത്ത

ഇനമപ്പോയറി  'പദ്ധതറിയറിതരയറിനത്തറില് പകരള സര്കപ്പോര്/പ്രവപ്പോസറികപ്പോരര്യ വകുപറില് നറിനളള

ഗപ്പോന്റെട-ഇന്-എയ്ഡട ' എനനും മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

11.  ഫപ്പോറനും  III-പല  'ആസറികള്:'  എന്നതട ഒഴറിവപ്പോകറി,  അതറിനട തപ്പോപഴയുളള  'ഇനനും:'

എന്നതറിനപകരനും  'ആസറികള്  '  എന്നട മപ്പോറ്റനും വരുത്തണപമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.
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എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 338/2016

എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 349/2019

***

12.  2015-പല  പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്)  കമജീഷന് ആകറിപല  (2016-പല 3)
3-ാം വകുപട പ്രകപ്പോരനും നല്കപപട അധറികപ്പോരങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചുപകപ്പോണ്ടെട അ ഞട പപപര
അനുംഗങ്ങളപ്പോകറി,  പ്രവപ്പോസറി  ഭപ്പോരതജീയര്  (പകരളജീയര്)  കമജീഷന്  രൂപജീകരറിച്ചു
പകപ്പോണ്ടുളളതപ്പോണട എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  338/2016 (26-4-2016-പല സ.  ഉ. (പറി.)  നമ്പര്
02/2016/പനപ്പോര്ക-അനബനനും II). പ്രസ്തുത കമജീഷന് ആകറിപല വകുപട 2(ഡറി) പ്രകപ്പോരനും,
'അനുംഗനും'  എന്നപ്പോല്  കമജീഷനറിപല  ഒരു  അനുംഗനും  എന്നര്ത്ഥമപ്പോകുന്നതുനും  അതറില്
പചയര്പപഴ്സനനും പസക്രടററിയുനും ഉള്പപടുന്നതുമപ്പോകുന എന്നപ്പോണട വര്യവസ പചയറിട്ടുളളപതന്നട
സമറിതറി നറിരജീകറിച്ചു.  എന്നപ്പോല്,  കമജീഷന്  രൂപജീകരറിച്ചുപകപ്പോണ്ടുളള  338/2016-ാം നമ്പര്
എസട.ആര്.ഒ.-യറിലനും  പ്രസസ്തുത കമജീഷന് അനുംഗങ്ങളുപട കപ്പോലപ്പോവധറി തജീര്ന്നതറിപനത്തുടര്ന്നട,
കമജീഷപന   പുനനഃസനുംഘടറിപറിച്ചുപകപ്പോണ്ടുളള   349/2019-ാം  നമ്പര്  എസട.ആര്.ഒ.-യറിലനും 
(18-5-2019-പല  സ.ഉ.(പറി.)  നമ്പര്  02/2019/പനപ്പോര്ക-അനബനനും  III)  പസക്രടററി
ഒഴറിപകയുളള  അനുംഗങ്ങളുപട  പപരുവറിവരനും  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഉള്പപടുത്തറിയറിട്ടുളളപതനനും
കമജീഷനറിപല  അനുംഗമപ്പോയ  പസക്രടററിയുപട  പപരുവറിവരനും  എസട.ആര്.ഒ.-കളറില്
ഉള്പപടുത്തപ്പോത്തതട   ക്രമപ്രകപ്പോരമപല്ലനനും     സമറിതറി വറിലയറിരുത്തറി. അതറിനപ്പോല്, പ്രവപ്പോസറി
ഭപ്പോരതജീയര്  (പകരളജീയര്)  കമജീഷപന  പുനനഃസനുംഘടറിപറിച്ചുപകപ്പോണ്ടുളള ഉത്തരവട ഭപ്പോവറിയറില്
പുറപപടുവറിക്കുപമ്പപ്പോള്  കമജീഷനറിപല   അനുംഗമപ്പോയ   പസക്രടററിയുപട  പപരുവറിവരവനും
ഉള്പപടുത്തണപമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

13. ആകറിപല വകുപട 3 പ്രകപ്പോരനും, കമജീഷനറില് പചയര്പപഴ്സനനും പസക്രടററിയുനും അഞട
വര്ഷത്തറില് കുറയപ്പോപത വറിപദശത്തുളള രണ്ടെട പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ പകരളജീയരുനും അപഞപ്പോ
അതറിലധറികപമപ്പോ വര്ഷങ്ങള് വറിപദശത്തട കഴറിഞതറിനപശഷനും മടങ്ങറിവന്ന രണ്ടെട പ്രവപ്പോസറി
ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ പകരളജീയരുനും ഉള്പപടുന  എന്നപ്പോണട വര്യവസ പചയറിട്ടുളളപതന്നട സമറിതറി
നറിരജീകറിച്ചു.  എന്നപ്പോല്, എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 349/2019-പല നപ്പോലട പ്രവപ്പോസറി അനുംഗങ്ങളറില്,
മൂന്നട പപരുപട വറിലപ്പോസവനും പകരളത്തറിപലതപ്പോപണനനും വറിപദശത്തുളള പ്രവപ്പോസറി അനുംഗങ്ങളുപട
എണ്ണത്തറില് ഒരനുംഗത്തറിപന്റെ കുറവനും മടങ്ങറിവന്ന പ്രവപ്പോസറി അനുംഗങ്ങളുപട എണ്ണത്തറില് ഒരനുംഗനും
കൂടുതലനും  ഉളളതപ്പോയറി  കപ്പോണുനപണ്ടെങറിലനും  വറിപദശത്തുളള  രണ്ടെട  പ്രവപ്പോസറി  ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ
പകരളജീയപരയുനും വറിപദശത്തട കഴറിഞതറിനപശഷനും മടങ്ങറിവന്ന രണ്ടെട പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ
പകരളജീയപരയുനും  തപന്നയപ്പോണട  കമജീഷനറില്   ഉള്പപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളപതന്നട  സമറിതറികട
പബപ്പോധര്യപപട്ടു.  കമജീഷനറില്  വറിപദശത്തുളള  രണ്ടെട  പ്രവപ്പോസറി  ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ  പകരളജീയര്



4

ഉള്പപടുനപവന്നട  നറിസനുംശയനും  വര്യക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി,  ഭപ്പോവറിയറില്  പ്രവപ്പോസറി  ഭപ്പോരതജീയര്
(പകരളജീയര്)  കമജീഷപന  പുനനഃസനുംഘടറിപറിച്ചുപകപ്പോണ്ടുളള  ഉത്തരവട  പുറപപടുവറിക്കുപമ്പപ്പോള്,
വറിപദശത്തുളള   പ്രവപ്പോസറി  ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ  പകരളജീയപര,   'അനുംഗനും'   എന്നതറിനപകരനും  'അനുംഗനും
(വറിപദശനും)’ എന്നട പരഖപപടുത്തണപമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

14.  2021  വപര   1137 പരപ്പോതറികള്   കമജീഷനറില്    ലഭറിച്ചറിട്ടുപണ്ടെനനും  അതറില്
896  എണ്ണനും  രജറിസ്റ്റേര്  പചയറിട്ടുപണ്ടെനനും  298  എണ്ണത്തറില്  ഫയല്  നടപടറികള്
അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുപണ്ടെനനും  598  പരപ്പോതറികളറിപന്മേല്  തജീര്പകല്പറികപ്പോനപണ്ടെനനും  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകറി.  കമജീഷനറില്    ലഭറിക്കുന്ന   പരപ്പോതറികളറിപന്മേല്   തജീര്പകല്പറിക്കുന്നതറിനട
കപ്പോലതപ്പോമസനും  പനരറിടുനപവന്നട  സമറിതറി  നറിരജീകറിച്ചു.   അതറിനപ്പോല്,  കമജീഷനറില്   ലഭറിക്കുന്ന
പരപ്പോതറികളറിപന്മേല്   തപ്പോമസനുംവറിനപ്പോ  പരറിഹപ്പോരമുണ്ടെപ്പോകപ്പോന്  ബനപപട  ഉപദര്യപ്പോഗസര്  പ്രപതര്യകനും
ശ്രേദ്ധറികണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

15.   പ്രവപ്പോസറി  ഭപ്പോരതജീയര്  (പകരളജീയര്)    കമജീഷപന  കുററിച്ചട   പ്രവപ്പോസറികളറില്
അവപബപ്പോധനും സൃഷറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ദ ദൃശര്യ-ശ്രേവര്യ-അച്ചടറി-സമൂഹ മപ്പോധര്യമങ്ങള് വഴറി പ്രചപ്പോരണനും
നല്കണപമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

16. പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്) കമജീഷപന്റെ മറികവപ്പോര്ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളറിലൂപട
സനുംസപ്പോനത്തറിനളളറിപല പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയരപ്പോയ പകരളജീയരുപട പ്രശ്നങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനനും
വറിവറിധ  പകമപരറിപപ്പോടറികള്  പരറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുന്നതറിനനും  സപ്പോധറിക്കുപമന്നട  സമറിതറി
പ്രതര്യപ്പോശറിക്കുന.

എനും. എനും. മണറി,
തറിരുവനനപുരനും, അദ്ധര്യകന്,
2022 ജൂലല 14. സപബപ്പോര്ഡറിപനറ്റട പലജറിപസ്ലേഷന് സമറിതറി.
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GOVERNMENT OF KERALA

Norka (B) Drpartment

NOTIFICATION

G. O. (Pl No. 022016Norka.
Datetl, Thi rrn,onttn il;opuram, 2 6th April, 2 0 I 6

l3th Medam, 1/91.

S, R. O. No. 338/2015.-lrr excrcise of the powers conferred by
section 3 of the Non-Resident Indians' (Keralites) Commission Act, 2015

(3 of 2016), Governnrent of Kerala hereby Constitute the Non-Resident

Indians' (Keralites) Commission in the Stare with effect from 4th April
2016 with the following members, namely:--

Sri Justice (Rtd.) P. Bhavadasan.

Sreerdlayam,

Manakkaparambu Lane,

Asad Road, Kaloor,

Emakul am-682 017.

Clhairperson

2 Dr Shamsheer Vayalil.

Managing Director,

V P S. Health Care, I-.I-.C.

P. O. Box No. 33-s66,

Abu Dhabi, U.A.E.

Sri Soman Baby,

Chief Editor. Daily Tribune,

Bahrain.

Member

3 Member



4

2t

Sri P. M. A. Salanr,

Pat-6psnnil House,'Ihiroorangadi,

IVlalappuran.

Sri. K. Bhagavat S rngh.

.Puliyangaz,hikkonl l{ouse,

Thottakkad, Karavamnr p O.,

Kallambalarn, Thiruvananthapuram.

5

Member

Member

By order of the Governor,

. RANI GEoRcE,

Secretary to Government

Explanatory Note

. (Ihis 
_does 

rct fonu part of tlrc notification, but is intended to indicate
its geqeral purport.)

- .. 
In 

-E1ercise 
of the powem conlbrred by section 3 of the Non-Resident

Indians' (Keralites) Comrnissir:n Act, 2015i3 of 2016). the Govemmenr ofKerala have decided to consrirure tlie Non_Residenii"dil;, (Keralites)
Commission in the State.

The notification is intended to achiere the above objecl
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GOVERNMENT OF KERALA
Notr-ResidOtrt Keralites, Affairs (B) Deprttuetrt

. NOTIFICANON

G O. (P) No. 220!9A[ORKA Datdd. Thiruvananrhapura4 I Sth May, mD.
S. R. O. No. 349/2019.-11."*:r"_rr" of the powers 

"."f";;d.b;sectioh 3 of the Non Residenr I"di"*, (K€*Ui;;-Cffi*loo Aa, ZOf S
{J oI 29-16)l the Government of Kerala hereby recoristltute tfie.
iHffi'Hli'T' (Kerarites) c"-.i*i., uv ..;iJ.ilil ;ffi'r,ff 

,

l. Shri Justice (Rtd.) p. D. Rajan,
Panniprpuzheyil House,
Idayaranmula West (p O.),
Pathanamthitta-699 532

2. Dr. Sharirsheer Vayalil,
Managing Diitctoq
V. P S. Health C 

^r" 
LLC,

P. O. Box No: 33566,
Abu Dhabi, U. A. E.

Chai+erSo[

Mernber
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.," 3.r'.Shri S.rrbeor PUzbayanrva0u

"Rukiya's':,
PqUithmnr$puam,

Achikode P. o,;
Kannu"670 009

SbF Az4d Mandayapura0r (Azad Tirur),
N.,4' Ni,ves, Tirur, Chemb.ra,

Vmrdatlur P. O., Thanalur (Via.),

MelePnum$.ozo :oz

$hg B.emysmin,

Mtinnil. P.WhanvseCrr Njetooor,

Jtttqrads P' o''
Paihamethitta
'i '

Member

Member

Member

ny order of thp Goverdor,

Dn" I Euexcovar,
Pritcipal Seereiqry
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:i'-tfnie'.ApeS nQt form p.Ert of the notificatiou, but is intqded to

4ic'qE' iF Emerel nurPo.rrl
i The ,term of 9ffice of tho mernbers of the Non Residcrt lfdiaDs'

ft+:f.elitnil C$ 4rtrission coogtituted a.s per ngti$cation issued unier
Q*0. (P) Ns. q22Ol6lI.loRKA dated 20th Apdl, 2016 od plDli$h€d

I . g+lper S. B. 9i No. 33E/2016 in the Kerala Qizette Exf-ao_dinary

,i,Nfl,i960,.h+ elrpndy expired. Hence the Govenrnent have deci;iled o
, gp-ietig{ethe scid Crnrnission

The :notific#ion is intended to achieve thp abqve objec{.
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