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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6661 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)
സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ ലഭി��തി��
അർഹതാ മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) (എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ
ലഭി��തി�� അർഹതാ മാനദ��ൾ

അ�ബ�ം-1 ആയി േചർ�ിരി��

(ബി)
വികലാംഗ േ�മ േകാർ�േറഷനിൽ രജി�ർ െച�
��വൻ െതാഴിൽരഹിത വികലാംഗർ�ം
സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) (ബി) വികലാംഗ െപൻഷൻ സാ�ഹ� �ര�ാ
െപൻഷനിൽ ഉൾെ���. വികലാംഗ െപൻഷ��
അേപ� ബ�െ�� �ാേദശിക സർ�ാരിൽ
സമർ�ി��പ�ം നി�ിത മാനദ��ൾ

�കാരം അർഹത��വർ�് ആയത്
അ�വദി��താണ്.

(സി)

വിധവകൾ�ം വിവാഹേമാചിതകൾ�ം
സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷന് അർഹത�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഇ�ാര�ം പരിഗണി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) (സി) വിധവകളായവർ�് മാനദ��ൾ �കാരം
അർഹത�� പ�ം വിധവാ െപൻഷൻ /
വാർ�ക�കാല െപൻഷൻ / വികലാംഗ െപൻഷൻ /
കർഷക െതാഴിലാളി െപൻഷൻ
എ�ിവയിേലെത�ി�ം ഒ� െപൻഷേനാ
ഏെത�ി�െമാ� േ�മനിധി െപൻഷേനാ
ലഭി��താണ്. വിവാഹ േമാചിതരായവെര
വിധവയായി കണ�ാ�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ

അവർ�് വിധവ െപൻഷൻ ലഭി�ാൻ
അർഹതയി�. എ�ാൽ അവർ�് മാനദ��ൾ

�കാരം അർഹത�� പ�ം വാർ�ക�കാല
െപൻഷൻ / വികലാംഗ െപൻഷൻ / കർഷക
െതാഴിലാളി െപൻഷൻ എ�ിവയിേലെത�ി�ം ഒ�
െപൻഷേനാ ഏെത�ി�െമാ� േ�മനിധി
െപൻഷേനാ ലഭി��താണ്.
വിവാഹേമാചിതരായർ�് വിധവാ െപൻഷൻ
അ�വദി�� വിഷയം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയിലി�.

(ഡി) നിലവിൽ സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷൻ
ൈക���വ�െട എ�ം ജി�, ഇനം എ�ിവ
തിരി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)
സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷൻ �ണേഭാ�ാ��െട

എ�ം അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ�ിരി��.

(ഇ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ��ത (ഇ) (ഇ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ��ത
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െപൻഷൻ വാ�ിയവ�െട എ�ം ജി�, ഇനം
എ�ിവ തിരി�  ്െവളിെ���േമാ?

െപൻഷൻ വാ�ിയവ�െട എ�ം, ജി�, ഇനം
എ�ിവ അ�ബ�ം 3 ആയി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന-1

   സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷനുള പപെസാതു മസാനദണ്ഡങ്ങള

1. അപപെകകപന്റെ കുടനബ വസാര്ഷഷിക വരുമസാനന ഒരു ലകന രൂപെയഷില് 
കവഷിയരുതത(വഷിവസാഹഷിതരസായ മക്കളുപടെ വരുമസാനന കണക്കഷിപലടപക്കണ്ടതഷില)

2. അപപെകകൻ സര്വവ്വീസത പപെൻഷണര് / കുടനബ പപെൻഷൻ ലഭഷിക്കുന്നവര് ആകരുതത. 
(2000 രൂപെ വപര എകതപഗ്രേഷഹ്യസാ കുടനബപപെൻഷൻ വസാങ്ങുന്നവര്ക്കത ഈ നഷിബനന 
ബസാധകമല) 

3. അപപെകകൻ ആദസായനഷികുതഷി നല്കുന്ന വഹ്യകഷിയസാകരുതത. 

4. അപപെകകപന്റെ  പപെരഷിപലസാ  കുടനബതഷിപന്റെ  പപെരഷിപലസാ  രപണ്ടക്കറഷില്  കൂടതല്  വസ
ഉണ്ടസാകരുതത (പെടഷിക വര്ഗ്ഗ വഷിഭസാഗതഷില്പപ്പെട അപപെകകര്ക്കത ഇതത ബസാധകമല).  

5. 1000  സഷി  സഷി  യഷില്  കൂടതല്  എഞഷിൻ  കപ്പെസാസഷിറഷിയുള  ,  ടെസാകഷിയലസാത  ,  നസാപലസാ
അതഷിലധഷികപമസാ  ചക്രങ്ങളുള   വസാഹനങ്ങള  (അനബസാസഡര്  കസാര്  ഒഴഷിപക)
സസ്വന്തമസായുള വഹ്യകഷികളസാകരുതത.

6. അപപെകകൻ  പകന്ദ്രസര്ക്കസാര്/  മറ്റുസനസസാന  സര്ക്കസാര്  എന്നഷിവഷിടെങ്ങളഷില്  നഷിനന
ശമ്പളന/പപെൻഷൻ/ കുടനബ പപെൻഷൻ  ലഭഷിയ്ക്കുന്ന വഹ്യകഷിയസാകരുതത.

      7. അപപെകകൻ പകന്ദ്ര/ സനസസാന പപെസാതുപമഖലസാ സസാപെനങ്ങളഷില് നഷിനന   
          വഷിരമഷിക്കുകയുന ടെഷി സസാപെനതഷിപല സവ്വീന പ്രകസാരന പപെൻഷൻ/ കുടനബ പപെൻഷൻ   
           ലഭഷിക്കുകയുന പചയ്യുന്ന വഹ്യകഷിയസാകരുതത.

ഓപരസാ ഇനന പപെൻഷനുമുള പ്രപതഹ്യക മസാനദണ്ഡങ്ങള 

1. വസാര്ദ്ധകഹ്യകസാല പപെൻഷൻ

      I) പപെൻഷനത അര്ഹതയ്ക്കുള കുറഞ്ഞപ്രസായന 60 വയസസാണത.

2. കര്ഷക പതസാഴഷിലസാളഷി പപെൻഷൻ

       i)    60 വയപസസാ അതഷിനു മുകളഷിപലസാ ആയഷിരഷിക്കണന

       ii)   കര്ഷകപതസാഴഷിലസാളഷി പകമനഷിധഷിയഷില് അനഗമസായഷിരഷിക്കണന

3. 50 വയസത കഴഷിഞ്ഞ അവഷിവസാഹഷിതകളക്കുള പപെൻഷൻ

I)  അപപെകക 50 വയസത പൂര്തഷിയസാക്കഷിയഷിരഷിക്കണന.

         ii) അപപെകക അവഷിവസാഹഷിതയസായഷിരഷിക്കണന

4.  വഷിധവസാ പപെൻഷൻ

i)  ഭര്തസാവത  മരണപപ്പെടകപയസാ  7  വര്ഷതഷിലധഷികമസായഷി  ഭര്തസാവഷിപന  കസാണസാൻ
ഇലസാതപതസാ  ആയവര്ക്കു  മസാത്രപമ  വഷിധവസാ  പപെൻഷൻ  ലഭഷിയ്ക്കുവസാൻ  അര്ഹതയുള.



അപ്രകസാരന ഭര്തസാവഷിപന്റെ മരണ സര്ടഷിഫഷിക്കറത/ 7 വര്ഷതഷിലധഷികമസായഷി ഭര്തസാവഷിപന
കസാണസാനഷിലസാ  എന്നത  റവനന്യൂ  അധഷികസാരഷികള  നല്കുന്ന  വഷിധവസാ  സര്ടഷിഫഷിക്കറത
എന്നഷിവയുപടെ അടെഷിസസാനതഷില് മസാത്രപമ വഷിധവസാ പപെൻഷൻ അനുവദഷിക്കസാൻ പെസാടള.
പ്രസത  സര്ടഷിഫഷിക്കറഷിപന്റെ  നമ്പര്,  തവ്വീയതഷി,  സര്ടഷിഫഷിക്കറത  നല്കഷിയ  പ്രസാപദശഷിക
സര്ക്കസാര്  എന്നഷിവ  പസവനയഷില്  പരഖപപ്പെടപതണ്ടതുന  സര്ടഷിഫഷിക്കറത  അപെത-പലസാഡത
പചപയ്യേണ്ടതുമസാണത. 

ii)  ഭര്തസാവത  ഉപപെകഷിചത  7  വര്ഷന  കഴഷിഞ്ഞതുന  (deserted)  പുനര്
വഷിവസാഹഷിതരസായഷിടഷിലസാതവരുമസായ  50  വയസ്സുകഴഷിഞ്ഞ സവ്വീകളക്കത മറത  മസാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകസാരന  അര്ഹതയുളപെകന  പമല്  വഷിവരങ്ങള  ഉളപക്കസാളഷിചത  വഷിപലജത  ഓഫവ്വീസര്
നല്കുന്ന  സര്ടഷിഫഷിക്കറഷിപന്റെ  അടെഷിസസാനതഷില്  വഷിധവസാ  പപെൻഷൻ  ലഭഷിയ്ക്കുവസാൻ
അര്ഹതയുണ്ടത.

iii)  നഷിയമപെരമസായഷി വഷിവസാഹ പമസാചനന പനടെഷിയവപര വഷിധവയസായഷി കണക്കസാക്കസാനസാകഷില.
അതഷിനസാല് അവര്ക്കത വഷിധവസാ പപെൻഷൻ ലഭഷിക്കസാൻ അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുന്നതല.

iv)  ഖണ്ഡഷിക  4(ii)  പ്രകസാരന  ഉപപെകഷിക്കപപ്പെടതലസാപത  ഭര്തസാവഷില്  നഷിനന  അകന
കഴഷിയുന്ന വഷിധവയലസാത വഹ്യകഷികളക്കത വഷിധവസാ പപെൻഷൻ അനുവദഷിക്കസാൻ പെസാടെഷില. 

5. വഷികലസാനഗ പപെൻഷൻ

i) വഷികലസാനഗനസായ വഹ്യകഷിക്കത വഷികലസാനഗ പപെൻഷനു പുറപമ മപറസാരു സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ
പപെൻഷൻ  /  പകമനഷിധഷി  പബസാര്ഡത  പപെൻഷൻ  600/-  രൂപെ  നഷിരക്കഷില്  ലഭഷിക്കസാൻ
അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുന . 
ii)  വഷികലസാനഗ പപെൻഷൻ ഗുണപഭസാകസാവത  പകമനഷിധഷി പബസാര്ഡത പപെൻഷൻ ലഭഷിക്കുന്ന
വഹ്യകഷിയസാപണങഷില് രണ്ടസാമപത സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷനത അര്ഹനല . 
iii)  നഷിലവഷില് വഷികലസാനഗ പപെൻഷൻ ഒഴഷിപകയുള സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷൻ ലഭഷിച
വരുന്ന  വഷികലസാനഗനസായ  വഹ്യകഷിക്കത  അര്ഹതസാ  മസാനദണ്ഡങ്ങളക്കത  വഷിപധയമസായഷി
വഷികലസാനഗ  പപെൻഷൻ  600/-  രൂപെ  നഷിരക്കഷില്  ലഭഷിക്കസാൻ  അര്ഹത
ഉണ്ടസായഷിരഷിക്കുന്നതസാണത. 
തനതത  ഫണ്ടുപെപയസാഗഷിചത  പപെൻഷൻ  നല്കുന്ന  പകമനഷിധഷി  പബസാര്ഡുകളഷില്  നഷിന്നത
പപെൻഷൻ  ലഭഷിക്കുന്ന  ഗുണപഭസാകസാക്കളക്കത  പബസാര്ഡത  പപെൻഷനത  പുറപമ  വഷികലസാനഗ
പപെൻഷൻ  600/-  രൂപെ  നഷിരക്കഷില്  ലഭഷിക്കുന്നതസാണത.  അതരക്കസാര്ക്കത  മറത  വഷികലസാനഗ
പപെൻഷൻ ഗുണപഭസാകസാക്കളക്കത ലഭഷിക്കുന്ന രണ്ടസാമപത സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷനത
അര്ഹത ഉണ്ടസായഷിരഷിക്കുന്നതല.

 

മറത മസാനദണ്ഡങ്ങള / നഷിര്പദ്ദേശങ്ങള

1. 06/02/2017-നു മുൻപെത സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷനുന പകമനഷിധഷി പബസാര്ഡത പപെൻഷനുന
വസാങ്ങഷിവരുന്നവര്ക്കത  പകമനഷിധഷി  പബസാര്ഡത  പപെൻഷൻ  സസാധസാരണ  നഷിരക്കഷിലന  ഒരു



സസാമൂഹഹ്യ  സുരകസാ  പപെൻഷൻ  600/-  രൂപെ  നഷിരക്കഷിലന  ലഭഷിക്കസാൻ
അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുന്നതസാണത.

2. 06/02/2017  മുതല്  ഏപതങഷിലന  ഒരു  പപെൻഷനത  (പകമനഷിധഷി  പബസാര്ഡത  പപെൻഷപനസാ
സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷപനസാ) മസാത്രപമ അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുകയുള .

3. തനതു  ഫണ്ടത  ഉപെപയസാഗഷിചത  പപെൻഷൻ  നല്കുന്ന  പകമനഷിധഷി  പബസാര്ഡത
ഗുണപഭസാകസാക്കളക്കത  മപറസാരു  സസാമൂഹഹ്യ  സുരകസാപപെൻഷൻ  600/-  രൂപെ  നഷിരക്കഷില്
ലഭഷിക്കുന്നതസാണത.  06/07/2018  തവ്വീയതഷിക്കത  മുമ്പത  സസാമൂഹഹ്യ  സുരകസാ  പപെൻഷൻ
അനുവദഷിക്കപപ്പെടവര്ക്കത  ലഭഷിച  വന്നഷിരുന്ന  ഉയര്ന്ന  നഷിരക്കഷിലള  സസാമൂഹഹ്യ  സുരകസാ
പപെൻഷൻ തുടെര്നന ലഭഷിക്കുന്നതസാണത. 

4. പ്രതഷിമസാസന  4000/-  രൂപെ  വപര  ഇ.പെഷി.എഫത  പപെൻഷൻ  ലഭഷിക്കുന്നവര്ക്കത  അര്ഹതസാ
മസാനദണ്ഡങ്ങളക്കു വഷിപധയമസായഷി സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷൻ / പകമനഷിധഷി പബസാര്ഡത
പപെൻഷൻ  നഷിലവഷിലള  പുതുക്കഷിയ  നഷിരക്കഷില്  ലഭഷിക്കസാൻ  അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുന.
എന്നസാല് പ്രതഷിമസാസന  4000/-  രൂപെയ്ക്കു മുകളഷില് ഇ.പെഷി.എഫത പപെൻഷൻ ലഭഷിക്കുന്നവര്ക്കത
സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷൻ/ പകമനഷിധഷി പബസാര്ഡത പപെൻഷൻ 600/- രൂപെ നഷിരക്കഷില്
ലഭഷിക്കുന്നതഷിനു മസാത്രപമ അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുകയുള.

5. പ്രതഷിമസാസന  4000/-  രൂപെ  വപര  എകതപഗ്രേഷഹ്യ  പപെൻഷൻ/  എൻ.പെഷി.എസത.പപെൻഷൻ
ലഭഷിക്കുന്നവര്ക്കത  അര്ഹതസാ  മസാനദണ്ഡങ്ങളക്കത  വഷിപധയമസായഷി   സസാമൂഹഹ്യ  സുരകസാ
പപെൻഷൻ/ ഒരു പകമനഷിധഷി  പബസാര്ഡത പപെൻഷൻ  600/- രൂപെ നഷിരക്കഷില് ലഭഷിക്കുവസാൻ
അര്ഹതയുണ്ടസായഷിരഷിക്കുന. 

6. സര്ക്കസാര്  ധനസഹസായന  ഉപെപയസാഗഷിചത  പപെൻഷൻ  വഷിതരണന  പചയ്യുന്ന  പകമനഷിധഷി
പബസാര്ഡുകളഷിപല  കുടനബ  പപെൻഷണര്മസാര്  നഷിലവഷില്  മറ്റു  സസാമൂഹഹ്യസുരകസാ  പപെൻഷൻ/
പകമനഷിധഷിപബസാര്ഡത  പപെൻഷൻ  കകപ്പെറസാതവരസാപണങഷില്  അവര്ക്കത  ഒരു  സസാമൂഹഹ്യ
സുരകസാ പപെൻഷൻ പൂര്ണ്ണ നഷിരക്കഷില് ലഭഷിയ്ക്കുവസാൻ അര്ഹതയുണ്ടത.

7. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെൻഷൻ ഗുണപഭസാകസാവഷിപന്റെ/അപപെകകപന്റെ ഭഭൗതഷിക സസാഹചരഹ്യങ്ങള
പെരഷിപശസാധഷിക്കുപമ്പസാള  തസാപഴ  വഷിശദവ്വീകരഷിചഷിട്ടുള  വഷിഭസാഗതഷിലളവര്  പമചപപ്പെട  ഭഭൗതഷിക
സസാഹചരഹ്യങ്ങളുള ഗണതഷില്പപ്പെടന.  

(I)  2000  ചതുരശ്ര  അടെഷിയഷില്  കൂടതല്  വഷിസവ്വീര്ണ്ണമുളതുന  ആധുനഷിക  രവ്വീതഷിയഷില്  പഫസാറഷിനഗത
നടെതഷിയഷിട്ടുളതുന പകസാൺക്രവ്വീറത പചയ്തതുമസായ പകടഷിടെങ്ങള ഉളവര്

(ii)  തസാമസഷിക്കുന്ന വവ്വീടഷില് എയര്കണ്ടവ്വീഷണര് ഉളവര്. 

(iii) കുടനബതഷില് 1000 സഷി.സഷി- യഷില് കൂടതല് എഞഷിൻ കപ്പെസാസഷിറഷിയുള എ.സഷി.വസാഹനമൂളവര്. 
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