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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 351 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ
വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) 2016-ൽ അ�െ� സർ�ാർ

അധികാരെമാഴി�േ�ാൾ സാ�ഹ� �ര�ാ

െപൻഷൻ ഇന�ിൽ 1473.67 േകാടി �പ
�ടി�ിക��ായി��.  ടി �ടി�ിക അതി�

േശഷം വ� സർ�ാർ 2016 ആഗ�്, 2017
ആഗ�് എ�ീ ര�് ഘ��ളിലായാണ് വിതരണം
െച�ത്.   സം�ാന സർ�ാരിെ� സാ��ിക

�ിതി സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�ക�െട

�ത�മായ വിതരണെ� �തി�ലമായി ബാധി��
ഒ� �ിതി��ായി��.   �ടാെത, െപൻഷൻ
വർഷ�ിൽ രേ�ാ �േ�ാ തവണ മാ�ം വിതരണം
െച�� ഒ� അവ��മായി��.   സാ�ഹ�
�ര�ാ െപൻഷൻ മാസം േതാ�ം �ത�മായി
വിതരണം െചേ��താെണ� േബാധ��ിെ�

അടി�ാന�ിൽ െപൻഷൻ വിതരണം

�ഗമമാ�ക എ� ല��ം �ൻനിർ�ി,
26.06.2018 –െല സ.ഉ.(ൈക) നം.232/2018/ധന.
�കാരം �ർ�മാ�ം സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ

േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡ്
എ� േപരിൽ ക�നി �പീകരി�ി��.   ക�നി
െപൻഷൻ വിതരണ�ിനായി 34030.63 േകാടി
�പ െചലവഴി�ി��്.

(ബി) ��ത ക�നിയിേല�് ഏെത�ാം രീതിയിൽ ഫ�്
സമാഹരണം നട��െ��ം ��ത ഫ�്
എവിെടയാണ് ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�േ�ാ അതിൽ �റേവാ തവണകളായി

ബജ�ി�െട നൽ�വാൻ വ�വ� െച�ി��

സർ�ാർ സഹായമാണ് ക�നി�െട �ധാന
വ�മാനം.   എൻ.എസ് .എ.പി –�മായി ബ�െ��്

േക� സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�� ഫ�ി�ം
ക�നി�് അർഹത��്.   െപാ�ജന�ളിൽ
നിേ�ാ െപാ�േമഖലാ / മ�് �ാപന�ളിൽ

നിേ�ാ ഫ�് സ��പി��തിന് 26.06.2018 –െല
സ.ഉ.(ൈക.) നം. 232/2018/ധന. �കാരം
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ക�നി�് അ�വാദം നൽകിയി��്.   ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ക�നി െക.എസ് .എഫ്.ഇ.,
െക.എസ് .ബി.സി, േമാേ�ാർ െതാഴിലാളി

േ�മനിധി േബാർഡ് , െപൻഷൻ

വിതരണ�ിനായി ഫ�് സ��പി��തിനായി
�പീകരി�ി�� �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ��െട കൺേസാർഷ�ം, െക.എഫ്.സി.
എ�ിവയിൽ നി�ം ഫ�് സമാഹരി�ി��്. 
ഇ�രം ഫ�കൾ ക�നി�െട േപരി�� �ഷറി
അ�ൗ�ി�ം, േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, േകരള
ബാ�്, �ണിയൻ ബാ�് എ�ീ അ�ൗ�കളി�ം
��ി�േപാ��.

(സി)
��ത ക�നി എൻ.എസ് .എ.പി. �േഖന��
േക� വിഹിതം െെകകാര�ം െച��തിെ�
മാനദ��ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡ്
–ന് എൻ.എസ് .എ.പി. �േഖന�� േക� വിഹിതം
േനരി�് ലഭി��ി�.   ��ത ധനസഹായ�ം �ടി
േചർ�് ലഭി�� ബജ�് വിഹിതം ഉപേയാഗി�ാണ്
ക�നി െപൻഷൻ വിതരണം നട��ത്.

(ഡി) ��ത ക�നിയിേല�� സർ�ാർ
വിഹിത�ിൽ �ടിശിക വ��ിയി�േ�ാ എ�ം
സർ�ാർ നൽകിവ�� സാ��ിക സഹായം
പിൻവലി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�േമാ?

(ഡി)
�ടി�ിക വ��ിയി�ി�. േകരള േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡ്  -��
സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�വാൻ സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


