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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 353 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

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

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 

�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്  

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ

വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി

�പീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(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

34030.63 േകാടി �പ െപൻഷൻ നൽ�വാനായി

െചലവഴി�ി��്.

(ബി) ക�നി �പീകരണ�മായി ബ�െ�� സർ�ാർ

ഉ�രവിൽ ��ത ക�നി�് സം�ാന

സർ�ാർ സാ��ിക സഹായം നൽ�െമ�്

�ചി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. 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��്.   ക�നി�്

�ാ�ായി 26048.93 േകാടി �പ ഇ�വെര

സർ�ാർ ൈകമാറിയി��്. 

(സി)

��ത നിലപാടിൽ നി�ം സർ�ാർ

പി�ാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഇ�.   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���ം ��ി�ി�ി�.   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��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


