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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 485 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ മ�റിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) വിവിധ കാരണ�ളാൽ 2019-ൽ മ�റിംഗ്
�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാതി��വേരാ മ�റിംഗ്
പരാജയെ��വേരാ ആയ നിരവധി േപർ�് 2019
ഡിസംബർ �തൽ ഇ�പത് മാസേ�ാളമായി

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ �ട�ിയിരി��
സാഹചര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(എ) ശരാശരി 56 ല�ം േപർ�് എ�ാ മാസ�ം
�ട�ാെത 1600 �പ വീതം െപൻഷൻ നൽകി
വ���്. ഇതിനായി ശരാശരി 856 േകാടി �പ
വീതം �തിമാസം സർ�ാർ െചലവാ�ി
വരികയാണ്. സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ
സംബ�ി�� സി & എ. ജി-�െട 2016-െല
െപർേഫാമൻസ്  ആഡി�് റിേ�ാർ�് (റിേ�ാർ�്
നം.6) �കാരം ധാരാളം േപർ അനർഹമായി
സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ ൈക����് എ�്
കെ��ിയി��്. സ�ഹ�ിെല അശരണ�ം
നിരാലംബ�മായ ജന�ൾ�് ഒ�
ൈക�ാെ�� നിലയിൽ ഏർെ���ിയിരി��

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ അർഹരായ
എ�ാവർ�ം ലഭ�മാകണെമ�താണ് സർ�ാർ
നയം. അേത സമയം, അനർഹരായവെര
ഒഴിവാേ��ത് സർ�ാരിെ� സാ��ിക

ഭ�ത�് അനിവാര��മാണ്. സി & എ.ജി
റിേ�ാർ�ിെന �ടർ�് തി�വന��രം ജി�യിെല
കര�ളം �ാമ പ�ായ�ിൽ നട�ിയ

സർേ�യിൽ നിരവധി േപർ അനർഹമായി
െപൻഷൻ ൈക���െ��്
കെ��ക��ായി. �ടാെത മരണെ��വ�െട
േപരി�ം െപൻഷൻ വിതരണം െച�ി��തായി
കെ��ക��ായി. ചിലർ ഒ�ിലധികം
�ാേദശിക സർ�ാ�കളിൽ നി�ം െപൻഷൻ
വാ��താ�ം ��യിൽെ��ി��. ഇ�രം

സാഹചര��ിലാണ് ബേയാെമ�ിക് മ�റിംഗ്
ഏർെ���വാൻ തീ�മാനി�ത്. 2019 ഡിസംബർ
വെര െപൻഷൻ അ�വദി�െ��വർ അ�യ
െസ�ർ വഴി മ�റിംഗ് നടേ��താണ്.
ഇതിനായി 2019 നവംബർ മാസം �തൽ 2020
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ഒേ�ാബർ മാസം വെര വിവിധ ഘ��ളിലായി
സമയം അ�വദി�ി��. 5 വയ�് തികയാ�
��ികൾ, കിട�് േരാഗികൾ, 80 വയ�് കഴി�
��ജന�ൾ, മ�് ശാരീരിക മാനസിക
െവ�വിളികൾ േനരി��വർ �ട�ിയവ�െട വീ�ിൽ
െച�് മ�ർ െച��തി�� സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി��. അ�യ െസ�റിൽ
എ�ാൻ കഴിയാ� ശാരീരിക
അസ��ത��വ�െട കാര��ിൽ

അവ�െടേയാ ബ���െടേയാ യഥാവിധി��
അറിയി�് �കാരം അ�യ െസ�ർ അധി�തർ
വീ�ിൽ േപാ�ം മ�റിംഗ് നട�ിയി��.
ഇതിെന�ാ�� െചലവ് സർ�ാരാണ്
വഹി�ി��ത്. ബേയാെമ�ിക് മ�റിംഗ്
പരാജയെ���വർ�ം ആധാർ ഇ�ാ�വർ�ം

ൈലഫ് സർ�ിഫി��് സമർ�ി�  ്മ�റിംഗ്
�ർ�ിയാ��തി�ം അവസരം നൽകിയി��.
എ�ി��ാ�ം ഇനി�ം �െറ േപർ മ�റിംഗ്
നട�ാ��് എ�� കാര�ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി��്.

(ബി)
എ�ിൽ ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �തിസ�ികെളാ�ം തെ�
ഉ�തായി സർ�ാർ ക���ി�. ഇനി�ം മ�ർ
െച�ാ��വർ�് അതി�� അവസരം നൽ��
കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്.

(സി) ��ത ��ം എ�േ��് പരിഹരി�ാൻ
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി)
എ��ം േവഗം പരിഹരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






