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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2752 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�മാനം �റ� േ����െട സംര�ണ�ം ജീവന�ാ�െട ആ��ല���ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

വ�മാനം തീെര �റ� േ����െട

�ന��ാരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േ���േളാട�ബ�ി�� കാ�കൾ �ള�ൾ,
ആൽ�റകൾ എ�ിവ�െട നവീകരണ�ിനായി

സർ�ാർ ധനസഹായം നൽകി വ���്.
മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി�� വ�മാനം

�റ�� േ����െട �ന��ാരണ�ി�ം

അ���പണികൾ�മായി മലബാർ േദവസ�ം

േബാർഡ്  �േഖന ജീർേ�ാ�ാരണ �ാ�്

നൽ���്. �ടാെത േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം

േ���ളിൽ ഭ�ർ�് �േവശന നിയ�ണം

ഏർെ���ിയത് �ല��ായ വ�മാന ന�ം

പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േദവസ�ം

േബാർ�കൾ�് സർ�ാർ �േത�ക സാ��ിക

സഹായം നൽകിയി��.

(ബി) േ���ളിെല ജീവന�ാർ�് സർ�ാർ

എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് നൽകി

വ��െത�ം ��ത ജീവന�ാർ�് െപൻഷൻ

നൽ��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി�� 20 ല�ം

�പയിൽ താെഴ വ�മാന�� േ���ളിെല

ജീവന�ാർ�് നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി

മലബാർ േദവസ�ം മാേനജ് െമ�് ഫ�ിൽ നി�്

ശ�ള ധനസഹായം, ഉ�വബ� �ട�ിയ

ആ��ല��ൾ നൽകി വ���്. േ���ിെ�

അസ�ിബിൾ വ�മാന�ിെ� 50% �ക

ശ�ള�ിനായി െചലവഴി�ി�ം ബാ�ിയായ

ശ�ളം നൽ��തി�� ധനസഹായമാണ്

ഇ�കാരം നൽകി വ��ത്. േ���ളിെല

അംഗീ�ത ജീവന�ാർ മലബാർ െട�ിൾ

എംേ�ായിസ്  െവൽഫയർ ഫ�് േബാർഡിൽ

അംഗ�ളാെണ�ിൽ അവർ വിരമി�േ�ാൾ

െപൻഷൻ - �ാ�വി�ി ആ��ല��ൾ നൽകി

വ���്. നിലവിൽ 1500/- �പ �തിമാസം

െപൻഷനാണ് വിരമി� േ��ജീവന�ാർ�്

നൽ��ത്. മ�് േദവസ�ം േബാർ�കളിെല

േ��ജീവന�ാർ�് ശ�ളം, െപൻഷൻ �ട�ിയ
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ആ��ല��ൾ അതാത് േദവസ���െട തനത്

ഫ�ിൽ നി�മാണ് നൽകി വ��ത്.

(സി)

േ����െട സംര�ണ�ി�ം വിവിധ

ആ��ല��ൾ നൽ��തി�ം ഏത് രീതിയിലാണ്

�ക കെ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േദവസ���െട വഴിപാട്  വഴിപാടിതര

വ�മാന�ിൽ നി�മാണ് �ധാനമാ�ം

േ����െട സംര�ണ�ി�ം വിവിധ

ആ��ല��ൾ നൽ��തി��� �ക

കെ���ത്. മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡ്

�േഖന�� ജീർേ�ാ�ാരണ �ാ�ം, മലബാർ

േദവസ�ം േബാർഡിെല േ��ജീവന�ാർ�്

മാേനജ് െമ�് ഫ�ിൽ നി�ം ശ�ള ധനസഹായം

നൽ��തി�� �ാ�ം �ർ�മാ�ം സർ�ാരിൽ

നി�� �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ്  ആയാണ്

നൽ��ത്. െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ

അ�വദി�� മലബാർ െട�ിൾ എംേ�ായിസ്

െവൽഫയർ ഫ�് േബാർഡിെ� �വർ�നം

ജീവന�ാ�െട വിഹിതം, േ���ളിൽ നി�ം

അ�വദി�� വിഹിതം, സർ�ാർ വിഹിതം

എ�ിവ �േയാജനെ���ി��താണ്.
തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ് , പ�നാഭസ�ാമി

േ��ം എ�ിവ�� വാർഷിക വിഹിതം,
ശബരിമല മാ�ർ �ാൻ പ�തി�ാ�� �ാ�്

എ�ിവ സ�ിത നിധിയിൽ നി�മാണ്

നൽ���്. �ടാെത േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം

േ���ളിൽ ഭ�ർ�് �േവശന നിയ�ണം

ഏർെ���ിയത് �ല��ായ വ�മാന ന�ം

പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േദവസ�ം

േബാർ�കൾ�് സർ�ാർ �േത�ക സാ��ിക

സഹായം നൽകിയി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


