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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4004 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

േകരള�ിൽ നൽകി വ�� സാ�ഹ�േ�മ

െപൻഷ�ക�െട ഘടന എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വാർ�ക�കാല െപൻഷൻ, വിധവാ െപൻഷൻ,
വികലാംഗ െപൻഷൻ, 50 വയ�് കഴി�

അവിവാഹിതരായ വനിതകൾ�� െപൻഷൻ,
കർഷകെതാഴിലാളി െപൻഷൻ, എ�ീ അ�ിനം

�ര�ാ െപൻഷ�കൾെ�ാ�ം സർ�ാർ

നൽ�� ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്െപൻഷൻ വിതരണം

നട�� 16 േ�മനിധി േബാ ർഡ്  െപൻഷ�ം,
തനത് ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്െപൻഷൻ വിതരണം

നട�� 12 േ�മനിധി േബാർഡ്  െപൻഷ�ം

സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷനിൽ ഉൾെ���.
ഇ��ടാെത സാം�ാരിക വ��് �േഖന വിതരണം

െച�� കലാകാര െപൻഷൻ, അവശകലാകാര

െപൻഷൻ, (ചലചി� അ�ാദമി �േഖന), കായിക

�വജന േ�മ വ��് �േഖന നൽ�� സർ�സ്

കലാകാര െപൻഷൻ, അവശ കായികതാര

െപൻഷൻ എ�ിവ�ം നൽകിവ��.

(ബി)
സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷ�കൾ അ�വദി��തിെല

വ�മാന പരിധി ഏെതാെ�യാെണ�ം

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ�രം സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�ക�ം

ലഭി��തി�� വ�മാന പരിധി ഒ�ല�ം

�പയാണ്. എ�ാൽ േ�മനിധി േബാർ�

െപൻഷ�കൾ�� വ�മാന പരിധി അതാത്

േബാർ�കളിെല നിയമാവലി�് അ��തമാണ്.

(സി)

വീടിെ� വി�തി സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷൻ

അ�വദി��തിന് മാനദ�മായി

സ�ീകരി��േ�ാ;

(സി) സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ

അ�വദി��തിന് അേപ�കെ� ഭൗതിക

സാഹചര��ൾ വിലയി��േ�ാൾ 2000 ച�ര�

അടിയിൽ ��തൽ വി�ീർ����ം ആ�നിക

രീതിയിൽ ഫ്േളാറിംഗ് നട�ിയി���ം

േകാൺ�ീ�് െച��മായ െക�ിട�ൾ ഉ�വർ�്

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ ലഭി��തിന്

അർഹതയി�.

(ഡി) ��ംബപരമാ�ം അന�രാവകാശമാ�ം ലഭി� (ഡി) ��യിൽ െപ�ി�ി�
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വീ�കളിൽ താമസി�� നിർധനരായ

ആൾ�ാർ� േപാ�ം ഈ മാനദ��ിെ�

അടി�ാന�ിൽ െപൻഷൻ ലഭി�ാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ)

��ംബ�ിെ� നിലവി�� സാ��ിക

സാഹചര�ം മാ�ം പരിഗണി�െകാ�്

സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�കൾ

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;
ഇത് സംബ�മായ നിേവദന�ൾ സർ�ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ

ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) സ�ഹ�ിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം

നിൽ�� അശരണ�ം നിരാലംബ�മായവർ�്

ഒ� െെക�ാ�് എ� നിലയിലാണ് സർ�ാ  ർ

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ അ�വദി��ത്.
അർഹതെ�� എ�ാവർ�ം സാ�ഹ� �ര�ാ

െപൻഷ�കൾ അ�വദി�ക എ�താണ്

സർ�ാർ നയം. എ�ാൽ അനർഹരായവർ

െപൻഷൻ െെക���ി�ാ എ�് ഉറ�്

വ�േ��ത് സർ�ാരിെ� സാം��ിക ഭ�ത�്

അനിവാര��മാണ്. അതിനാലാണ് നിർ�ി�

മാനദ��േളാെടാ�ം, അേപ�കെ� ഭൗതിക

സാഹചര��ൾ �ടി വിലയി��ി

അർഹത��പ�ം മാ�ം െപൻഷ�കൾ

അ�വദി�ാ��താണ�് നിർേ�ശ�ൾ

�റെ��വി�ി��ത്. നിലവി�� മാനദ��ളിൽ

മാ�ം വ��� കാര�ം ഇേ�ാൾ പരിഗണനയിൽ

ഇ�ാ�തിനാൽ ഇത് സംബ�ി�

നിേവദന�ൾ�് ഇ�ര�ിൽ മ�പടി നൽകി

തീർ�ാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


