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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 209 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�മ െപൻഷ�കൾ�� േക�, സം�ാന വിഹിതം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

േ�മ െപൻഷ�കൾ�� സം�ാന വിഹിതം
കഴി� അ� വർഷ�ളിൽ വർ�ി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) വർ�ി�ി�ി��്. സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�േവ�ി
കഴി� അ� വർഷ�ളിൽ സർ�ാർ അ�വദി�
ബഡ്ജ�് വിഹിതം സംബ�ി� �ക�െട
വിശദാംശം �വെട േചർ��. വർഷം ബഡ്ജ�്
വിഹിതം (�ക േകാടി �പയിൽ) 2016-17 5128.63
2017-18 5666.21 2018-19 3578 2018-19
സാ��ിക വർഷ�ിൽ, 2018 ആഗ�് �തൽ
സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ േകരള േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡ്  �േഖനയാണ്
വിതരണം െച��ത്. 2019-20 3354 2020-21
12950.07 കഴി� സർ�ാരിെ� കാലഘ��ിൽ

(2016-21) 34,504.19 േകാടി �പ സാ�ഹ� േ�മ
െപൻഷൻ ഇന�ിൽ െചലവഴി�ി��്.

(ബി)

േ�മ െപൻഷ�ക�െട കാര��ിൽ മതിയായ
േക� വിഹിതം സം�ാന�ിന് ലഭി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�. സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കളായ
ഇ�ിരാഗാ�ി േദശീയ വാർ�ക�കാല െപൻഷൻ,
ഇ�ിരാ ഗാ�ി േദശീയ വിധവാ െപൻഷൻ, ഇ�ിരാ
ഗാ�ി േദശീയ വികലാംഗ െപൻഷൻ എ�ീ
െപൻഷൻ ഇന�ൾ�ാണ് േക� സർ�ാർ
വിഹിതം ലഭി��ത്. സം�ാന�് 5107991
സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ �ണേഭാ�ാ�ൾ

ഉ�തിൽ 688329 ബി.പി.എൽ
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് മാ�മാണ് േക�സഹായം
ലഭി��ത്. േ�മനിധി േബാർഡ്  െപൻഷൻ
�ണേഭാ�ാ�ൾ 710585 ആണ്. ഇതിന്
യാെതാ�വിധ േക�സഹായ�ം ലഭി��ി�.
നിലവിൽ േക� വിഹിതമായി ലഭി�� �കകൾ
സംബ�ി� വിവരം അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി�ം േ�മ
െപൻഷ�കൾ സർ�ാരിെ� സാ�ഹിക

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി�ം േ�മ
െപൻഷ�കൾ സർ�ാരിെ� സാ�ഹിക
ഉ�രവാദി�മായി പരിഗണി�  ്ആവശ�മായ
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ഉ�രവാദി�മായി പരിഗണി�  ്ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;
നടപടികൾ സ�ീകരി���്. സാ�ഹ� �ര�ാ/
േ�മനിധി േബാർ� െപൻഷ�കൾ 01.04.2020
�തൽ 1300/- �പയാ�ം, 01.09.2020 �തൽ
1400/- �പയാ�ം 01.01.2021 �തൽ 1500/-
�പയാ�ം , 01.04.2021 �തൽ 1600/- �പയാ�ം
വർ�ി�ി�ി��്. 2020 െസ�ംബർ മാസം �തൽ�്
സാ�ഹ� �ര�ാ / േ�മനിധി േബാർ�
െപൻഷ�കൾ അതാത് മാസം അ�വദി�
വിതരണം െച�വ��. 2021 െസപ്�ംബർ
വെര�� െപൻഷൻ ഇതിനകം അ�വദി�
വിതരണം െച� വ��.

(ഡി) ഗാർഹിക െതാഴിലാളി െപൻഷൻ, 50
വയ�കഴി� അവിവാഹിതകൾ�� െപൻഷൻ
എ�ീ ഇന�ളിൽ േക� വിഹിതം ലഭി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)
ഗാർഹിക െതാഴിലാളി െപൻഷൻ, അൻപത്
വയ�കഴി� അവിവാഹിതകൾ�� െപൻഷൻ
എ�ീ ഇന�ളിൽ േക� വിഹിതം ലഭി��ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                             അനുബനഞ്ചാം          

പപൻഷൻ ഇനഞ്ചാം പപൻഷൻ ഉപ വതിഭഞഗഞ്ചാം പ്രതതിമഞസ
സഞ്ചാംസഞന
വതിഹതിതഞ്ചാം 

(രൂപ)

പ്രതതിമഞസ
കകേന

വതിഹതിതഞ്ചാം 
(രൂപ)

ആപകേ 
(രൂപ)

ഇനതിരഞഗഞനതി 
കദശശയ 
വഞർദകേദകേഞല 
പപൻഷൻ

പ്രഞയഞ്ചാം 80 വയസതിനത തഞപഴ 1400 200 1600

പ്രഞയഞ്ചാം 80 വയസ്സുഞ്ചാം അതതിനു
മുകേളതിലഞ്ചാം 1100 500 1600

ഇനതിരഞഗഞനതി 
കദശശയ വതികേലഞഞ്ചാംഗ 
പപൻഷൻ 

അഞ്ചാംഗപരതിമതിതതി 80% തതില്
കുറവത (80 വയസതിനു തഞപഴ) 1600 ഇല 1600

അഞ്ചാംഗ പരതിമതിതതി 80% ഉഞ്ചാം
അതതിനു മുകേളതിലഞ്ചാം (18 വയസ്സു
മുതല് 80 വയസതിനു തഞപഴ

വപര) 

1300 300 1600

അഞ്ചാംഗ പരതിമതിതതി 80% ഉഞ്ചാം
അതതിനു മുകേളതിലഞ്ചാം (80

വയസ്സുഞ്ചാം അതതിനു മുകേളതിലഞ്ചാം) 
1100 500 1600

അഞ്ചാംഗ പരതിമതിതതി 80% ഉഞ്ചാം
അതതിനു  മുകേളതിലഞ്ചാം (18
വയസതിനു തഞപഴ) 

1600 ഇല 1600

ഇനതിരഞഗഞനതി 
കദശശയ വതിധവഞ 
പപൻഷൻ 

40 വയസതില് തഞപഴ 1600 ഇല 1600

40 വയസ്സു മുതല് 80
വയസതിനു തഞപഴ വപര 

1300 300 1600

80 വയസ്സുഞ്ചാം അതതിനു മുകേളതിലഞ്ചാം 1100 500 1600 

കേർഷകേ പതഞഴതിലഞളതി 
പപൻഷൻ 1600 ഇല 1600

50 വയസത കേഴതിഞ 
അവതിവഞഹതിതകേൾക്കു
ള്ള പപൻഷൻ 

1600 ഇല 1600




