
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 346 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .എസ്  .പി.എൽ.-�� സാ��ിക സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ ,
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

ഓ�ൺ മാർ��് വായ്  പകൾ�് േക� സർ�ാർ
ഏർെ���ിയ നിബ�നകൾ മറികട�ാനാേണാ
േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ
ലിമി�ഡി�� സാ��ിക സഹായം
പിൻവലി�വാ�� സർ�ാർ ഉ�രവി�െട

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ

ലിമി�ഡി�� സാ��ിക സഹായം സർ�ാർ
പിൻവലി�ി�ി�.   സർ�ാരിന് കീഴിെല

�ാപന�ൾ എ��� വാ� സർ�ാരിെ�

െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� ഒ� നിലപാട്
േക� ഗവൺെമ�ം അ�ൗ��് ജനറ�ം

ൈകെ�ാ�ി��െവ�ത് ഒ� വ�തയാണ്. 
എ�ാൽ ഇതി�പരിയായി    ക�നി �പീകരി�
20.06.2018-െല സ.ഉ.(ൈക.) നം. 232/2018/ധന.
–യിെല ചില നിബ�നകൾ ഫ�്  raise
െച��തിന് ക�നി�് ��ി��കൾ

��ി�ി��.   ആയത് മന�ിലാ�ി ക�നി�െട
സാ��ിക സ�ാത��ം ഉറ�് വ���തിന്

ഉത�� രീതിയിൽ േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവ്,
10.06.2022-െല സ.ഉ.(ൈക.) നം. 97/2022/ധന.
�കാരം േഭദഗതി െച�ി��. ടി േഭദഗതി

ക�നി�െട �വർ�ന സ�ാത��ം ��തൽ

െമ�െ���വാൻ ഉേ�ശി�ി��താണ്.   സർ�ാർ
ധനസഹായം ക�നി�് അ�വദി��തിന്

നിർ�ി� േഭദഗതി യാെതാ� തട���ം

��ി�ി�ി�.   നാളി�വെര 26048.93 േകാടി �പ
സർ�ാർ ക�നി�് ൈകമാറിയി��്.   ടി

േഭദഗതി� േശഷം മാ�ം 03.07.2022 –െല സ.ഉ.
(സാധാ.) നം. 4833/22/ധന. �കാരം 1150 േകാടി
�പ�െട ധനസഹായം സർ�ാർ ക�നി�്

ൈകമാറിയി��്. ക�നി എ��� വാ�കൾ�്
സർ�ാർ ഗ�ാര�ി ഉറ�വ���തി� േവ�
നിർേ�ശ�ം നൽകിയി��്.

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാനം
െക.എസ് .എസ്  .പി.എൽ.-െ� �വർ�ന�െള

ഏത് തര�ിൽ ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ

ലിമി�ഡി�� സാ��ിക സഹായം സർ�ാർ
പിൻവലി�ി�ി�.   സർ�ാരിന് കീഴിെല

�ാപന�ൾ എ��� വാ� സർ�ാരിെ�
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െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� ഒ� നിലപാട്
േക� ഗവൺെമ�ം അ�ൗ��് ജനറ�ം

ൈകെ�ാ�ി��െവ�ത് ഒ� വ�തയാണ്. 
എ�ാൽ ഇതി�പരിയായി    ക�നി �പീകരി�
20.06.2018-െല സ.ഉ.(ൈക.) നം. 232/2018/ധന.
–യിെല ചില നിബ�നകൾ ഫ�്  raise
െച��തിന് ക�നി�് ��ി��കൾ

��ി�ി��.   ആയത് മന�ിലാ�ി ക�നി�െട
സാ��ിക സ�ാത��ം ഉറ�് വ���തിന്

ഉത�� രീതിയിൽ േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവ്,
10.06.2022-െല സ.ഉ.(ൈക.) നം. 97/2022/ധന.
�കാരം േഭദഗതി െച�ി��. ടി േഭദഗതി

ക�നി�െട �വർ�ന സ�ാത��ം ��തൽ

െമ�െ���വാൻ ഉേ�ശി�ി��താണ്.   സർ�ാർ
ധനസഹായം ക�നി�് അ�വദി��തിന്

നിർ�ി� േഭദഗതി യാെതാ� തട���ം

��ി�ി�ി�.   നാളി�വെര 26048.93 േകാടി �പ
സർ�ാർ ക�നി�് ൈകമാറിയി��്.   ടി

േഭദഗതി� േശഷം മാ�ം 03.07.2022 –െല സ.ഉ.
(സാധാ.) നം. 4833/22/ധന. �കാരം 1150 േകാടി
�പ�െട ധനസഹായം സർ�ാർ ക�നി�്

ൈകമാറിയി��്. ക�നി എ��� വാ�കൾ�്
സർ�ാർ ഗ�ാര�ി ഉറ�വ���തി� േവ�
നിർേ�ശ�ം നൽകിയി��്.

(സി) സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�വാ��
സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

െക.എസ് .എസ്  .പി.എൽ.-െ� �വർ�നം

�ഗമമാ��തിനായി സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

(സി) േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ

ലിമി�ഡി�� സാ��ിക സഹായം സർ�ാർ
പിൻവലി�ി�ി�.   സർ�ാരിന് കീഴിെല

�ാപന�ൾ എ��� വാ� സർ�ാരിെ�

െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� ഒ� നിലപാട്
േക� ഗവൺെമ�ം അ�ൗ��് ജനറ�ം

ൈകെ�ാ�ി��െവ�ത് ഒ� വ�തയാണ്. 
എ�ാൽ ഇതി�പരിയായി    ക�നി �പീകരി�
20.06.2018-െല സ.ഉ.(ൈക.) നം. 232/2018/ധന.
–യിെല ചില നിബ�നകൾ ഫ�്  raise
െച��തിന് ക�നി�് ��ി��കൾ

��ി�ി��.   ആയത് മന�ിലാ�ി ക�നി�െട
സാ��ിക സ�ാത��ം ഉറ�് വ���തിന്

ഉത�� രീതിയിൽ േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവ്,
10.06.2022-െല സ.ഉ.(ൈക.) നം. 97/2022/ധന.
�കാരം േഭദഗതി െച�ി��. ടി േഭദഗതി

ക�നി�െട �വർ�ന സ�ാത��ം ��തൽ

െമ�െ���വാൻ ഉേ�ശി�ി��താണ്.   സർ�ാർ
ധനസഹായം ക�നി�് അ�വദി��തിന്

നിർ�ി� േഭദഗതി യാെതാ� തട���ം

��ി�ി�ി�.   നാളി�വെര 26048.93 േകാടി �പ
സർ�ാർ ക�നി�് ൈകമാറിയി��്.   ടി
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േഭദഗതി� േശഷം മാ�ം 03.07.2022 –െല സ.ഉ.
(സാധാ.) നം. 4833/22/ധന. �കാരം 1150 േകാടി
�പ�െട ധനസഹായം സർ�ാർ ക�നി�്

ൈകമാറിയി��്. ക�നി എ��� വാ�കൾ�്
സർ�ാർ ഗ�ാര�ി ഉറ�വ���തി� േവ�
നിർേ�ശ�ം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


