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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 310 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ - മ�റിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് േകാവിഡ്  മഹാമാരി കാരണം
മ�റിംഗ് നട�ാ�തിനാൽ അർഹരായവർ�്
സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ ലഭി�ാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത്

പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. 2019 ഡിസംബർ 31 വെര
െപൻഷൻ അ�വദി�െ��വർ, മ�ർ െച�ാൽ
മാ�േമ െപൻഷൻ അ�വദി�ാൻ കഴി�ക��.
മ�ർ െച��തിനായി 2019 നവംബർ �തൽ 2020
ഒേ�ാബർ 15 വെര വിവിധ ഘ��ളിലായി സമയം
അ�വദി�ി��. ഇനി�ം മ�ർ
െച�വാ��വർ�് ഒ� അവസരം �ടി നൽ��
കാര�ം പരിേശാധി�വരികയാണ്.

(ബി) മ�റിംഗ് നട�ാ�തിനാൽ അർഹതെ��വർ�്
മാസ�ളായി െപൻഷൻ ലഭി�ാ�
സാഹചര��ിൽ അർഹത�ളളവർ�് മ�റിംഗ്
നട�ാ�� അവസരേമാ, അെ��ിൽ മ�്
സാവകാശ�േളാ ന�ി െപൻഷൻ ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. 2019 ഡിസംബർ 31 വെര
െപൻഷൻ അ�വദി�െ��വർ, മ�ർ െച�ാൽ
മാ�േമ െപൻഷൻ അ�വദി�ാൻ കഴി�ക��.
മ�ർ െച��തിനായി 2019 നവംബർ �തൽ 2020
ഒേ�ാബർ 15 വെര വിവിധ ഘ��ളിലായി സമയം
അ�വദി�ി��. ഇനി�ം മ�ർ
െച�വാ��വർ�് ഒ� അവസരം �ടി നൽ��
കാര�ം പരിേശാധി�വരികയാണ്.

(സി)

േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം മ�റിംഗ്
നട�ാ�തിനാൽ ��പറ�്

നിേയാജകമ�ല�ിൽ (പ�ായ�് / നഗരസഭ
തരംതിരി� )് അർഹരായ എ� ആ�കൾ�്

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ
�ട�ി�ിട��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ��പറ�് നിേയാജക മ�ല�ിൽ മ�റിംഗ്
�ർ�ിയാ�ാ� 1237 െപൻഷൻ
�ണേഭാ�ാ�ളാ��ത്. ഇവ�െട
�ാമപ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി��കണ�്
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.
മരണെ��വെര�ം അനർഹെര�ം െപൻഷൻ
േഡ�ാേബസിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തിന്
േവ�ി�ടിയാണ് മ�റിംഗ് ഏർെ���ിയി��ത്.
അതിനാൽ ഇതിൽ അർഹരായ എ� േപർ�ാണ്
െപൻഷൻ �ട�ി�ിട��െത�് മ�റിംഗ്
�ർ�ിയാ�ിയാൽ മാ�േമ അറിയാൻ
സാധി�ക��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനനബനന

കൂത്തുപറമമ്പ് നയയയോജകമണ്ഡലതത്തിലല മസ്റ്ററത്തിറിംഗമ്പ് പൂർതത്തിയയോകയോത ലപൻഷൻ ഗുണയഭയോകയോകളുലട
വത്തിവരങ്ങൾ 

പയോയദേശത്തിക 
സർകയോർ

കർഷക 
ലതയോഴത്തിലയോളത്തി 
ലപൻഷൻ

ഇനത്തിരയോഗയോ
നത്തി യദേശശീയ 
വയോർദ്ധകക്യ 
കയോല 
ലപൻഷൻ

ഇനത്തിരയോഗയോ
നത്തി യദേശശീയ 
ഡത്തിലസബത്തിലത്തി
റത്തി ലപൻഷൻ 
സശീറിം -
ശയോരശീരത്തികമയോ
യത്തി
/മയോനസത്തികമയോ
യത്തി ലവല്ലുവത്തിളത്തി 
യനരത്തിടുന്നവർ

50 വയസമ്പ് 
കഴത്തിഞ്ഞ 
അവത്തിവയോഹത്തിത
രയോയ 
വനത്തിതകൾക
ൾക്കുള്ള 
ലപൻഷൻ

വത്തിധവയോ 
ലപൻഷൻ 

ആലക

കൂത്തുപറമമ്പ് 
മുൻസത്തിപയോലത്തിറത്തി

12 117 9 14 56 208

യകയോട്ടയറിം 
ഗയോമ 
പഞയോയതമ്പ്

11 47 8 5 14 85

ലമയോയകരത്തി 
ഗയോമ 
പഞയോയതമ്പ്

2 2 1 5

തൃപയങ്ങയോടമ്പ് 
ഗയോമപഞയോയ
തമ്പ്

12 125 23 5 15 180

കുന്നത്തുപറമ
ഗയോമപഞയോയ
തമ്പ്

17 130 20 3 50 220

പയോടക്യറിം 
ഗയോമപഞയോയ
തമ്പ്

31 107 16 9 24 187

പയോനൂർ 
മുൻസത്തിപയോലത്തിറത്തി

30 252 16 5 49 352

ആലക 113 780 94 41 209 1237


