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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6206 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കലാകാര�ാർ�ളള േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി�െട െപൻഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്
മ�ി)

(എ)

കലാകാര�ാർ�ളള േകരള സംഗീത നാടക
അ�ാദമി�െട െപൻഷൻ ലഭി��തിനായി
സമർ�ി�ി�ളള അേപ�കൾ പരിഗണി�്
െപൻഷൻ അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി �േഖന �പാർശ
െച�്  ലഭി�� കലാകാര െപൻഷ� േവ�ി�ളള
എ�ാ അേപ�ക�ം സാം�ാരിക വ��് ഡയറ�ർ
പരിേശാധി�  ് അർഹത�ളളവ�െട ലി�് 
സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി���് . സർ�ാർ
ഉ�രവ്  �റെ��വി�� �റ�ാണ്  െപൻഷൻ
അ�വദി�  ് നൽകി വ��ത് . അർഹരായ എ�ാ
കലകാര�ാർ�ം െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. കലാകാര െപൻഷൻ
അ�വദി��തി�� ച��ൾ
അംഗീകരി�െകാ�്  സർ�ാർ �റെ��വി�
11.08.2017 െല സ.ഉ.(ൈക)നം.21/17/സാം.കാ.വ
ന�ർ ഉ�രവിെല 6-ാം ച��ിൽ ജനന തീയതി
െതളിയി�� േരഖ ഗസ�ഡ്   ഓഫീസെറെ�ാ�് 
സാ��െ���ി കലാകാര െപൻഷ�ളള
അേപ�േയാെടാ�ം ഹാജരാ�ണെമ�് 
നി�ർഷി�ി��് . എ�ാൽ �ീ. സി�ാർ�ൻ എ.
ആർ. ആേളാ�്  വീട്  , െതെ�െതാറാവ് , ���ാട്  
എ� കലാകാരൻ 2018ൽ സമർ�ി�
അേപ�േയാെടാ�ം ജനനതീയതി െതളിയി��
േരഖ ഗസ�ഡ്   ഓഫീസർ സാ��െ���ിയത് 
ലഭ�മാ�ിയി��ി�. ആയതിനാൽ സാം�ാരിക
വ��് ഡയറ�ർ കലാകാര െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനായി സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി�
ലി�ിൽ ടിയാെന െപൻഷന്  �പാർശ െച�ാ�
വിഭാഗ�ിലാണ്  ഉൾെ���ിയി��ത് . മതിയായ
േരഖകൾ സഹിതം അേപ� സമർ�ി�� �റ�് 
ആയത്  പരിേശാധി� െപൻഷൻ അ�വദി��
കാര��ിൽ തീ�മാനം എ���താണ്.

(ബി) അർഹരായ ��വൻ കലാകാര�ാർ�ം െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ

(ബി) േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി �േഖന �പാർശ
െച�്  ലഭി�� കലാകാര െപൻഷ� േവ�ി�ളള
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സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ; എ�ാ അേപ�ക�ം സാം�ാരിക വ��് ഡയറ�ർ
പരിേശാധി�  ് അർഹത�ളളവ�െട ലി�് 
സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി���് . സർ�ാർ
ഉ�രവ്  �റെ��വി�� �റ�ാണ്  െപൻഷൻ
അ�വദി�  ് നൽകി വ��ത് . അർഹരായ എ�ാ
കലകാര�ാർ�ം െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. കലാകാര െപൻഷൻ
അ�വദി��തി�� ച��ൾ
അംഗീകരി�െകാ�്  സർ�ാർ �റെ��വി�
11.08.2017 െല സ.ഉ.(ൈക)നം.21/17/സാം.കാ.വ
ന�ർ ഉ�രവിെല 6-ാം ച��ിൽ ജനന തീയതി
െതളിയി�� േരഖ ഗസ�ഡ്   ഓഫീസെറെ�ാ�് 
സാ��െ���ി കലാകാര െപൻഷ�ളള
അേപ�േയാെടാ�ം ഹാജരാ�ണെമ�് 
നി�ർഷി�ി��് . എ�ാൽ �ീ. സി�ാർ�ൻ എ.
ആർ. ആേളാ�്  വീട്  , െതെ�െതാറാവ് , ���ാട്  
എ� കലാകാരൻ 2018ൽ സമർ�ി�
അേപ�േയാെടാ�ം ജനനതീയതി െതളിയി��
േരഖ ഗസ�ഡ്   ഓഫീസർ സാ��െ���ിയത് 
ലഭ�മാ�ിയി��ി�. ആയതിനാൽ സാം�ാരിക
വ��് ഡയറ�ർ കലാകാര െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനായി സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി�
ലി�ിൽ ടിയാെന െപൻഷന്  �പാർശ െച�ാ�
വിഭാഗ�ിലാണ്  ഉൾെ���ിയി��ത് . മതിയായ
േരഖകൾ സഹിതം അേപ� സമർ�ി�� �റ�് 
ആയത്  പരിേശാധി� െപൻഷൻ അ�വദി��
കാര��ിൽ തീ�മാനം എ���താണ്.

(സി) സി�ാർ�ൻ എ.ആർ., ആേളാ�് വീട് , െതെ�
െതാറവ്, ���ാട്  എ� േമളം കലാകാരൻ 2018-
ൽ സമർ�ി� െപൻഷൻ അേപ� പരിഗണി�്
െപൻഷൻ അ�വദി� നൽ��തിന് ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(സി) േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി �േഖന �പാർശ
െച�്  ലഭി�� കലാകാര െപൻഷ� േവ�ി�ളള
എ�ാ അേപ�ക�ം സാം�ാരിക വ��് ഡയറ�ർ
പരിേശാധി�  ് അർഹത�ളളവ�െട ലി�് 
സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി���് . സർ�ാർ
ഉ�രവ്  �റെ��വി�� �റ�ാണ്  െപൻഷൻ
അ�വദി�  ് നൽകി വ��ത് . അർഹരായ എ�ാ
കലകാര�ാർ�ം െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. കലാകാര െപൻഷൻ
അ�വദി��തി�� ച��ൾ
അംഗീകരി�െകാ�്  സർ�ാർ �റെ��വി�
11.08.2017 െല സ.ഉ.(ൈക)നം.21/17/സാം.കാ.വ
ന�ർ ഉ�രവിെല 6-ാം ച��ിൽ ജനന തീയതി
െതളിയി�� േരഖ ഗസ�ഡ്   ഓഫീസെറെ�ാ�് 
സാ��െ���ി കലാകാര െപൻഷ�ളള
അേപ�േയാെടാ�ം ഹാജരാ�ണെമ�് 
നി�ർഷി�ി��് . എ�ാൽ �ീ. സി�ാർ�ൻ എ.
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ആർ. ആേളാ�്  വീട്  , െതെ�െതാറാവ് , ���ാട്  
എ� കലാകാരൻ 2018ൽ സമർ�ി�
അേപ�േയാെടാ�ം ജനനതീയതി െതളിയി��
േരഖ ഗസ�ഡ്   ഓഫീസർ സാ��െ���ിയത് 
ലഭ�മാ�ിയി��ി�. ആയതിനാൽ സാം�ാരിക
വ��് ഡയറ�ർ കലാകാര െപൻഷൻ
അ�വദി��തിനായി സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി�
ലി�ിൽ ടിയാെന െപൻഷന്  �പാർശ െച�ാ�
വിഭാഗ�ിലാണ്  ഉൾെ���ിയി��ത് . മതിയായ
േരഖകൾ സഹിതം അേപ� സമർ�ി�� �റ�് 
ആയത്  പരിേശാധി� െപൻഷൻ അ�വദി��
കാര��ിൽ തീ�മാനം എ���താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


