സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷനുകപളെ സസംബനന്ധിച ച്ച് സന്ധിരമസായന്ധി ഉയരുന്ന ചചസാദഹ്യങ്ങളസം ഉത്തരങ്ങളസം
1. എനസാണച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ?
സമൂഹത്തന്ധില് തസാപഴെ തടന്ധില് ജജീവന്ധിക്കുന്ന വഹ്യകന്ധികള്കച്ച് തങ്ങളപടെ ജജീവന്ധിതസം മുചന്നസാടച്ച്
നയന്ധികസാന് സര്കസാര് നല്കുന്ന സഹസായമസാണച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന്.
2. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് എന്ന ആശയത്തന്ധി പ ന്റെ അടെന്ധി സ സാനസം എനസാണച്ച് ?
ഭസാരതത്തന്ധിപന്റെ ഭരണ ഘടെനയുപടെ നന്ധിര്ചദ്ദേശക തതത്വങ്ങളെന്ധില് ഉള്പപ്പെടന്ധിരന്ധിക്കുന്ന
41-ാസാസം അനുചഛേദത്തന്ധില് രസാഷസം അതന്ധിപന്റെ സസാമ്പത്തന്ധിക സന്ധിതന്ധിയുപടെ അടെന്ധിസസാനത്തന്ധില്
അവശരുസം

വന്ധികലസാസംഗരുസം

നല്ചകണ്ടതുണ്ടച്ച്

എന്നച്ച്

വൃദ്ധരുസം

അശരണരുമസായ

ഉള്പകസാളന്ധിചന്ധിരന്ധിക്കുന്നതസാണച്ച്

വഹ്യകന്ധികള്കച്ച്
സസാമുഹഹ്യ

സുരകസാ

സഹസായഹസസം
പപെന്ഷപന്റെ

അടെന്ധിസസാനസം.
3. എത്ര തരസം സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷനസാണച്ച് നന്ധി ല വന്ധി ല് നല്കന്ധി വ രുന്നതച്ച് ?
നന്ധിലവന്ധില് 5 തരസം സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷനസാണച്ച് ചകരളെ സര്കസാര് നല്കന്ധി വരുന്നതച്ച്
അവ1. ഇനന്ധിരസാഗസാനന്ധി ചദശന്ധിയ വസാര്ദ്ധകഹ്യകസാല പപെന്ഷന്
2. ഇനന്ധിരസാഗസാനന്ധി ചദശന്ധിയ വന്ധിധവസാ പപെന്ഷന്
3. ഇനന്ധിരസാഗസാനന്ധി ചദശന്ധിയ വന്ധികലസാസംഗ പപെന്ഷന്
4. കര്ഷക പതസാഴെന്ധിലസാളെന്ധി പപെന്ഷന്
5. 50 വയസച്ച് കഴെന്ധിഞ്ഞ അവന്ധിവസാഹന്ധിതരസായ സജീകള്ക്കുള പപെന്ഷന്.
4.ചകരളെത്തന്ധി ല് എത്ര ചപെര്കച്ച് നന്ധി ല വന്ധി ല് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് നല്കന്ധി വരുന
(2018) ?
42.19 ലകസം.
5. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക സാന് ആപര സമജീപെന്ധി ക ണസം ?
ഒരു

വഹ്യകന്ധി അവര് തസാമസന്ധിക്കുന്ന

സലപത്ത പസാചദശന്ധിക സര്കസാര് (ഗസാമ

പെഞസായത്തച്ച്/മുനന്ധിസന്ധിപ്പെസാലന്ധിറന്ധി/മുനന്ധിസന്ധിപ്പെല് ചകസാര്പ്പെചറേഷന്) പസക്രടറേന്ധിപയയസാണച്ച് സമജീപെന്ധിചകണ്ടതച്ച്
6. ആര്കസാണച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക സാന് അര്ഹതയുളതച്ച് ?

സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുന്നതന്ധിനുള നന്ധിലവന്ധിപല മസാനദണ്ഡങ്ങള്
ചുവപടെ ചചര്ക്കുന. (

സഉ( എസംഎസച്ച്) 483/2017/ധന തന്ധിയതന്ധി 06/11/2017, സഉ( എസംഎസച്ച്)

241/2018/ധന തന്ധിയതന്ധി 06/07/2018 )
1. 60

വയസച്ച്

പൂര്ത്തന്ധിയസാകണസം

(വസാര്ദ്ധകഹ്യ

കസാല

പപെന്ഷനുസം,

കര്ഷകപത്തസാഴെന്ധിലസാളെന്ധി പപെന്ഷനുസം മസാത്രസം ബസാധകസം)
2. കുടസംബ വസാര്ഷന്ധിക വരുമസാനസം ഒരു ലകസം രൂപെയന്ധില് കൂടെരുതച്ച് .
3. ആദസായ നന്ധികുതന്ധി നല്കുന്നവരസാകരുതച്ച് .
4. സര്വജീസച്ച് പപെന്ഷണര് ആകരുതച്ച് .
5. കുടസംബത്തന്ധില് രചണ്ടകറേന്ധില് കൂടതല് വസ്തു ഉണ്ടസാകരുതച്ച് ( ഇതച്ച് പെടന്ധിക
വര്ഗ്ഗകസാര്കച്ച് ബസാധകമല)
6. സത്വനസംചപെരന്ധില് 1000 cc യന്ധില് കൂടതല് എഞന്ധിന് കപ്പെസാസന്ധിറന്ധിയുള (ടെസാകന്ധി
ഒഴെന്ധിപക)4 ചക്രവസാഹനസം ഉണ്ടസാകരുതച്ച്
7. സത്വനമസായന്ധി 1200 ചതുര അടെന്ധിയന്ധില് കൂടതല് വന്ധിസ്തൃതന്ധിയുള

വജീടന്ധില്

തസാമസന്ധിക്കുന്നവരസാകരുതച്ച് .

7. നന്ധി ല വന്ധി ല് എത്ര രൂപെയസാണച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ഇനത്തന്ധി ല് നല്കന്ധി വരുന്നതച്ച്
?
നന്ധിലവന്ധില് 1100/- രൂപെയസാണച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ

പപെന്ഷനസായന്ധി ചകരളെ

സര്കസാര് നല്കന്ധി വരുന്നതച്ച് . എന്നസാല് അതന്ധില് കൂടതലസായന്ധി നല്കുന്ന അവസരങ്ങളമുണ്ടച്ച്.
വന്ധിശദസാസംശങ്ങള് ചുവപടെ ചചര്ക്കുന
1. 75 വയസച്ച് കഴെന്ധിഞ്ഞ വസാര്ദ്ധകഹ്യകസാല പപെന്ഷന് ഗുണചഭസാകസാകള്കച്ച് - 1500 രൂപെ
2. 80 % ഉസം അതന്ധിനച്ച് മുകളെന്ധിലസം വവകലഹ്യമുളവര്കച്ച് - 1300 രൂപെ
8. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് നല്കുന്നതന്ധി ച ലകച്ച് എത്ര രൂപെ പതന്ധി മ സാസസം സര്കസാര്
പചലവഴെന്ധി ക്കു നണ്ടച്ച് ?
ഇതന്ധിചലകസായന്ധി ഏതസാണ്ടച്ച് 486 ചകസാടെന്ധിചയസാളെസം രൂപെ പതന്ധിമസാസസം സര്കസാര്
പചലവഴെന്ധിക്കുനണ്ടച്ച്. (2018 വര്ഷപത്ത കണക്കുകള് പകസാരസം)

9. ഒരസാള്കച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക്കു ന്നതന്ധി നു ള നടെപെടെന്ധി ക്രമങ്ങള് എനസാണച്ച് ?
1. ബനപപ്പെട ചരഖകള് സഹന്ധിതസം അചപെക പസാചദശന്ധിക സര്കസാരന്ധില്
സമര്പ്പെന്ധിക്കുക.
2. അചപെകയന്ധിചന്മേല്

പസാചദശന്ധിക

സര്കസാര്

പസക്രടറേന്ധി

അചനത്വഷണസം

നടെത്തുന.
3. പസ്തുത അചനത്വഷണ റേന്ധിചപ്പെസാര്ടച്ച് പസാചദശന്ധിക സര്കസാര് ചകമകസാരഹ്യ സസാന്റെന്ധിസംഗച്ച്
കമന്ധിറന്ധി അസംഗജീകരന്ധിച ചശഷസം

ഭരണ സമന്ധിതന്ധി

പപെന്ഷന്

അചപെക

അസംഗജീകരന്ധിക്കുന.
4. അതന്ധിനച്ച് ചശഷസം അചപെക ചഡേറസാ എന്ടന്ധി നടെത്തുകയുസം പസാചദശന്ധിക സര്കസാര്
പസക്രടറേന്ധി ഡേന്ധിജന്ധിറല് ഒപ്പെച്ച്

ചരഖപപ്പെടത്തുന്നചതസാടെച്ച്

കൂടെന്ധി അചപെകകനച്ച്

പപെന്ഷന് അനുവദന്ധികപപ്പെടന.
10. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് അചപെകകനച്ച് എങ്ങപനയസാണച്ച് വന്ധി ത രണസം പചയ്യപപ്പെടന്നതച്ച്
?
നന്ധിലവന്ധില് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് രണ്ടച്ച് മസാര്ഗ്ഗങ്ങളെന്ധിലൂപടെയസാണച്ച് വന്ധിതരണസം പചയച്ച്
വരുന്നതച്ച് .

ഒന്നച്ച്

പസാഥമന്ധിക

സഹകരണ

സസംഘങ്ങളെന്ധിപല

ഗുണചഭസാകസാവന്ധിപന്റെ വജീടന്ധില് പകസാണ്ടച്ച് പചന്നച്ച് നല്കുന.

ഏജന്റുമസാര്

മുഖസാനന്ധിരസം

രണ്ടച്ച് ഗുണചഭസാകസാവന്ധിപന്റെ ചപെരന്ധില്

പഷഡേഡ്യൂള്ഡേച്ച് / ചദശസസാല്കൃത ബസാങന്ധില് നന്ധിലവന്ധിലള അകക്കൗണ്ടന്ധില് നന്ധിചകപെന്ധിക്കുന.
ഏതച്ച് വന്ധിചധന പപെന്ഷന് ലഭന്ധികണപമന്നച്ച് ഗുണചഭസാകസാവന്ധിനച്ച് തജീരുമസാനന്ധികസാവുന്നതസാണച്ച്
11.

പസാഥമന്ധി ക

സഹകരണ

സസംഘങ്ങള്

വഴെന്ധി

പപെന്ഷന്

വജീടന്ധി ല്

പകസാണ്ടച്ച്

പചന്നച്ച്

നല്കുന്നതന്ധി നച്ച് സര്കസാരന്ധി നച്ച് അധന്ധി ക ബസാധഹ്യതയുചണ്ടസാ ?
ഒരു ഗുണചഭസാകസാവന്ധിനച്ച് പപെന്ഷന് വജീടന്ധില് പകസാണ്ടച്ച് പചന്നച്ച് പകസാടക്കുന്നതന്ധിനച്ച് സര്കസാരന്ധിനച്ച്
ഓചരസാ പസാവശഹ്യവുസം 50 രൂപെ പചലവസാകുനണ്ടച്ച്. ഇതന്ധില് 40 രൂപെ വന്ധിതരണസം പചയ്യുന്ന ഏജന്റെന്ധിനുസം 10
രൂപെ സഹകരണ സസംഘത്തന്ധിനുസം ലഭന്ധിക്കുന. ഈ അധന്ധിക ബസാധഹ്യത സര്കസാരസാണച്ച് വഹന്ധിക്കുന്നതച്ച് .
12. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷനച്ച് ചകന്ദ്ര വന്ധി ഹ ന്ധി ത സം ലഭന്ധി ക്കു നചണ്ടസാ ?

ചകരളെത്തന്ധില് നല്കുന്ന 5 സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷനുകളെന്ധില് വസാര്ദ്ധകഹ്യകസാല പപെന്ഷന്,
വന്ധിധവസാ പപെന്ഷന്, വന്ധികലസാസംഗ പപെന്ഷന് എന്നന്ധിവയച്ച് പതന്ധി വര്ഷസം ഏകചദശസം 120 ചകസാടെന്ധി
രൂപെയസാണച്ച് ഈ ഇനത്തന്ധില് ലഭന്ധിക്കുന്നതച്ച് .
13. ചകരളെത്തന്ധി ല്

സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന്

ലഭന്ധി ക്കു ന്ന എലസാ വഹ്യകന്ധി ക ള്ക്കുസം

പപെന്ഷപന്റെ ചകന്ദ്ര വന്ധി ഹ ന്ധി ത സം ലഭന്ധി ക്കു നചണ്ടസാ?
ചകന്ദ്ര സര്കസാരന്ധിപന്റെ നസാഷണല് ചസസാഷഹ്യല് അസന്ധിസന്സച്ച് ചപസാഗസാസം പകസാരസം അര്ഹരസായ
വഹ്യകന്ധികള്കച്ച് മസാത്രമസാണച്ച് ചകന്ദ്ര സര്കസാര് വന്ധിഹന്ധിതസം നല്കുന്നതച്ച് . ഇതച്ച് പകസാരസം ദസാരന്ധിദഹ്യ ചരഖയച്ച്
തസാപഴെ ഉളവര്കച്ച് മസാത്രമസാണച്ച് പപെന്ഷന് ലഭന്ധികസാന് അര്ഹതയുളതച്ച് .
ചകന്ദ്ര വന്ധിഹന്ധിതത്തന്ധിപന്റെ നന്ധിരക്കുകള്
വസാര്ദ്ധകഹ്യകസാല പപെന്ഷന്

60 നുസം 79 നുസം
പസായമുളവര്കച്ച്

ഇടെയന്ധില് പതന്ധിമസാസസം 200 രൂപെ

80
ഉസം
അതന്ധിനച്ച്
പസായമുളവര്

മുകളെന്ധില് പതന്ധിമസാസസം 500 രൂപെ

വന്ധിധവസാ പപെന്ഷന്
(NSAP പകസാരസം
40
വയസച്ച് 40 മുതല് 79 വപര
കഴെന്ധിഞ്ഞവര്കസാണച്ച്
വന്ധിധവസാ
പപെന്ഷന് ലഭന്ധികസാന് അര്ഹത
80 വയസച്ച് മുതല്

പതന്ധിമസാസസം 300 രൂപെ

വന്ധികലസാസംഗ പപെന്ഷന്
(NSAP
പകസാരസം
18
വയസച്ച് 18-79
കഴെന്ധിഞ്ഞവര് 80% ല് അധന്ധികസം
വവകലഹ്യസം ഉളവര്കച്ച് മസാത്രമസാണച്ച് 80 വയസസം അതന്ധിനച്ച് മുകളെന്ധിലസം
ഈ പപെന്ഷനച്ച് അര്ഹതയുളതച്ച്

പതന്ധിമസാസസം 300 രൂപെ

14. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക്കു ന്നതന്ധി നച്ച്
അസന്ധി സ ന്സച്ച്

പതന്ധിമസാസസം 500 രൂപെ

പതന്ധിമസാസസം 500 രൂപെ

NSAP (നസാഷണല്

ചസസാഷഹ്യല്

ചപസാഗസാസം ) പകസാരമുള മസാനദണ്ഡങ്ങള് മസാത്രമസാചണസാ ചകരളെ സര്കസാര്

അവലസംബന്ധി ക്കു ന്നതച്ച് ?
സസാമൂഹഹ്യ

സുരകസാ

പപെന്ഷപന്റെ

പസാധസാനഹ്യവുസം

ചകരളെ

സസംസസാനത്തന്ധിപന്റെ

സസാഹചരഹ്യങ്ങളസം പെരന്ധിഗണന്ധിചസാണച്ച് ചകരളെ സര്കസാര് മസാനദണ്ഡങ്ങള് തയ്യസാറേസാകന്ധിയന്ധിട്ടുളതച്ച് .
ചുവപടെ ചചര്ക്കുന.

ചകരളെ സര്കസാരന്ധിപന്റെ മസാനദണ്ഡങ്ങള്

NSAP
മസാനദണ്ഡങ്ങള്

പകസാരമുള

1. 60 വയസച്ച് പൂര്ത്തന്ധിയസാകണസം (വസാര്ദ്ധകഹ്യ കസാല പപെന്ഷനുസം, 1.
ദസാരന്ധിദഹ്യ
ചരഖയച്ച്
കര്ഷകപത്തസാഴെന്ധിലസാളെന്ധി പപെന്ഷനുസം മസാത്രസം ബസാധകസം)
തസാപഴെയുളവരസാകണസം.
2. കുടസംബ വസാര്ഷന്ധിക വരുമസാനസം ഒരു ലകസം രൂപെയന്ധില് കൂടെരുതച്ച് .
3. ആദസായ നന്ധികുതന്ധി നല്കുന്നവരസാകരുതച്ച് .
2. 60 വയസച്ച് പൂര്ത്തന്ധിയസാകണസം
4. സര്വജീസച്ച് പപെന്ഷണര് ആകരുതച്ച് .
5. കുടസംബത്തന്ധില് രചണ്ടകറേന്ധില് കൂടതല് വസ്തു ഉണ്ടസാകരുതച്ച് (ഇതച്ച്
പെടന്ധിക വര്ഗ്ഗകസാര്കച്ച് ബസാധകമല)
6. സത്വനചപെരന്ധില് 1000 cc യന്ധില് കൂടതല് എഞന്ധിന്
കപ്പെസാസന്ധിറന്ധിയുള (ടെസാകന്ധി ഒഴെന്ധിപക)4 ചക്രവസാഹനസം ഉണ്ടസാകരുതച്ച്
7. സത്വനമസായന്ധി 1200 ചതുര അടെന്ധിയന്ധില് കൂടതല് വന്ധിസ്തൃതന്ധിയുള
വജീടന്ധില് തസാമസന്ധിക്കുന്നവരസാകരുതച്ച് .

15. ചകരളെത്തന്ധി ല്

സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന്

അനുവദന്ധി ക്കു ന്നതച്ച് ദസാരന്ധി ദ ഹ്യചരഖ

അടെന്ധി സ സാനമസാകന്ധി യ സാചണസാ?
സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുന്നതന്ധിനച്ച് ചകരളെ സര്കസാര് ദസാരന്ധിദഹ്യ ചരഖ ഒരു
മസാനദണ്ഡമസാകന്ധിയന്ധിടന്ധില. ചകന്ദ്ര സര്കസാരന്ധിപന്റെ അര്ഹതസാ മസാനദണ്ഡങ്ങള് പകസാരമസാപണങന്ധില്
6.5 ലകസം ചപെര്കച്ച് മസാത്രമസാണച്ച് ചകരളെത്തന്ധില് പപെന്ഷന് ലഭന്ധികസാന് അര്ഹതയുളതച്ച് . എന്നസാല്
ചകരളെത്തന്ധില് നന്ധിലവന്ധില് 42.2 ലകചത്തസാളെസം ചപെര്കച്ച് പപെന്ഷന് നല്കുനണ്ടച്ച്.
16. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ഗുണചഭസാകസാകളെന്ധി ല് അനര്ഹര് ഉള്പപ്പെടന്ധി ട്ടു ചണ്ടസാ?
അനര്ഹപര ഒഴെന്ധി വ സാകസാന് എപനസാപക നടെപെടെന്ധി ക ളെസാണച്ച് സര്കസാര് സത്വജീകരന്ധി ച്ചു വരുന്നതച്ച് ?
സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ഗുണചഭസാകസാകളെന്ധില് അനര്ഹര് ഉള്പപെടന്ധിട്ടുപണ്ടന്നച്ച്
സര്കസാരന്ധില് വന്ധിവരസം ലഭന്ധിചന്ധിട്ടുണ്ടച്ച്. ഗുണചഭസാകസാവച്ച് മരണപപ്പെട ചശഷവുസം അനനരസാവകസാശന്ധികളസം
വന്ധിധവസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധിച ച്ച് വന്നന്ധിരുന്നവര് പുനര് വന്ധിവസാഹസം പചയതന്ധിനച്ച് ചശഷവുസം തുടെര്നസം
പപെന്ഷന് വകപ്പെറ്റുന്ന സസാഹചരഹ്യങ്ങള്

സര്കസാരന്ധിപന്റെ ശ്രദ്ധയന്ധില് പപെടന്ധിട്ടുണ്ടച്ച് . ഇത്തരകസാപര

കപണ്ടത്തന്ധി ഒഴെന്ധിവസാകസാന് പസാചദശന്ധിക സര്കസാരുകള്കച്ച് കര്ശന നന്ധിര്ചദ്ദേശസം നല്കന്ധിയന്ധിട്ടുണ്ടച്ച് . ഇതച്ച്
സസംബനന്ധിച ച്ച് ഒരു സര്ചവ പതരപഞ്ഞടകപപ്പെട പസാചദശന്ധിക സര്കസാരുകളെന്ധില് നടെത്തസാന്

ഗുലസാത്തന്ധി ഇന്സന്ധിറഡ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഫന്ധിനസാന്സച്ച് ആന്റെച്ച് ടെസാചകഷപന ചുമതലപപ്പെടത്തന്ധിയന്ധിട്ടുണ്ടച്ച് . ( സ ഉ(
സസാധസാ) 2182/2018/ധന തജീയതന്ധി 19/03/2018)

പസ്തുത സര്ചവയന്ധില് തപന്ന ധസാരസാളെസം

അനര്ഹര് പപെന്ഷന് വസാങ്ങുന എന്നച്ച് വഹ്യകമസായന്ധിട്ടുണ്ടച്ച്.

ഇതച്ച് സസംബനന്ധിച സസംസസാന

വഹ്യസാപെകമസായന്ധി ചനരന്ധിടച്ച് വജീടകള് സനര്ശന്ധിച ച്ച് ഒരു പെരന്ധിചശസാധന ചദശന്ധിയ സമ്പസാദഹ്യ പെദ്ധതന്ധിയന്ധിപല
മഹന്ധിളെസാ പധസാന് ഏജന്റുമസാര് മുചഖന നടെത്തസാന് സര്കസാര് ഉത്തരവസായന്ധിട്ടുണ്ടച്ച് . ( സ ഉ ( എസംഎസച്ച്)
241/2018/ധന തജീയതന്ധി 06/07/2018)
17. അനര്ഹര്കച്ച് പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക്കു ന്ന സസാഹചരഹ്യസം എങ്ങപന ഒഴെന്ധി വ സാകസാനസാകുസം ?
പസാചദശന്ധിക സര്കസാരന്ധിപല ജനപതന്ധിനന്ധിധന്ധികള് അചപെകയന്ധിചന്മേല് പെരന്ധിചശസാധന
നടെത്തുന്ന

ഉചദഹ്യസാഗസര്,

പസാചദശന്ധിക

സര്കസാര്

പസക്രടറേന്ധി

എന്നന്ധിവരുപടെ

കൂടസായ

പവര്ത്തനത്തന്ധിലൂപടെ മസാത്രചമ അനര്ഹര് ചഡേറസാ ചബസന്ധില് ഉള്പപ്പെടന്നതച്ച് തടെയസാനസാകൂ.
18. സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക്കു ന്നതന്ധി നച്ച് ആധസാര് നന്ധി ര് ബനമസാചണസാ ?
അര്ഹതസാ

മസാനദണ്ഡങ്ങള്

ലഭന്ധിക്കുന്നതന്ധിനുസം ആധസാര് നന്ധിര്ബനമന്ധില.

പകസാരസം

പപെന്ഷന്

അനുവദന്ധികപപ്പെടന്നതന്ധിനുസം

എന്നസാല് പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുന്ന വഹ്യകന്ധി യഥസാര്ത

ഗുണചഭസാകസാവച്ച് ആചണസാ , ഒരു വഹ്യകന്ധികച്ച് ഒന്നന്ധിലധന്ധികസം പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുനചണ്ടസാ തുടെങ്ങന്ധിയ
കസാരഹ്യങ്ങള് പെരന്ധിചശസാധന്ധിക്കുന്നതന്ധിചലകച്ച് ആധസാര് ഉപെചയസാഗന്ധികപപ്പെടനണ്ടച്ച്.
ഒന്നന്ധിലധന്ധികസം

സസാമൂഹഹ്യ

സുരകസാ

പപെന്ഷന്

വസാങ്ങുന്നതുസം

ഒരസാള് തപന്ന

ചകമനന്ധിധന്ധി

ചബസാര്ഡേച്ച്

പപെന്ഷചനസാപടെസാപ്പെസം സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് വസാങ്ങുന്നതുസം തടെചയണ്ടതച്ച് സര്കസാരന്ധിപന്റെ
സസാമ്പത്തന്ധിക ഭദതയച്ച് ആതഹ്യസാവശഹ്യമസാണച്ച് .

അതന്ധിചലകസാണച്ച് ആധസാര് ഉപെചയസാഗപപ്പെടത്തുന്നതച്ച് .

എന്നന്ധിരുന്നസാലസം, ആധസാര് എടകസാന് കഴെന്ധിയസാത്തവര്, കന്ധിടെപ്പെച്ച് ചരസാഗന്ധികള്, 80%ല് അധന്ധികസം
വവകലഹ്യസം മുളവര്, 85 വയസച്ച് കഴെന്ധിഞ്ഞവര് എന്നന്ധിവര്കച്ച് ആധസാറേന്ധിനച്ച് പെകരസം മറച്ച് തന്ധിരന്ധിചറേന്ധിയല്
ചരഖകള് സമര്പ്പെന്ധികസാന് സര്കസാര് ഉത്തരവച്ച് പുറേപപ്പെടവന്ധിചന്ധിട്ടുണ്ടച്ച് . ( സഉ( എസംഎസച്ച്) 483/2017/ധന
തന്ധിയതന്ധി 06/11/2017)
19. ഒരസാള്കച്ച് ഒന്നന്ധി ല് കൂടതല് പപെന്ഷന് ലഭന്ധി ക സാന് അര്ഹതയുചണ്ടസാ?
06/02/2017 നു മുന്പെച്ച് പപെന്ഷന് വസാങ്ങന്ധി വന്നന്ധിരുന്നവര്കച്ച് ഒരു ചകമനന്ധിധന്ധി ചബസാര്ഡേച്ച്
പപെന്ഷന് ഉയര്ന്ന നന്ധിരകന്ധിലസം ഏപതങന്ധിലപമസാരു സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് 600 രൂപെ

നന്ധിരകന്ധിലസം ലഭന്ധികസാന് അര്ഹതയുണ്ടച്ച്. എന്നസാല് തനതു ഫണ്ടുപെചയസാഗന്ധിച ച്ച് പപെന്ഷന് നല്കുന്ന
ചകമനന്ധിധന്ധി ചബസാര്ഡേന്ധിപല പപെന്ഷനുകള്കച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ഉയര്ന്ന നന്ധിരകന്ധില്
ലഭന്ധിക്കുസം. EPF പപെന്ഷന്കസാര്കച്ച് ചകമനന്ധിധന്ധി ചബസാര്ഡേച്ച് പപെന്ഷചനസാ, സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ
പപെന്ഷചനസാ ഏപതങന്ധിലസം ഒന്നച്ച് ഉയര്ന്ന നന്ധിരകന്ധില് ലഭന്ധിക്കുന്നതസാണച്ച് . എന്നസാല് 06/02/2017 മുതല്
ഒരസാള്കച്ച്

ഒരു

പപെന്ഷനച്ച്

മസാത്രചമ

അര്ഹതയുള.

എന്നസാല്

വന്ധികലസാസംഗ

പപെന്ഷന്

ലഭന്ധിക്കുന്നവര്കച്ച് അര്ഹതസാ മസാനദണ്ഡങ്ങള്കച്ച് വന്ധിചധയമസായന്ധി മപറസാരു പപെന്ഷന് 600 രൂപെ
നന്ധിരകന്ധില് ലഭന്ധികസാന് അര്ഹതയുണ്ടച്ച്.

തനതച്ച് ഫണ്ടച്ച് ഉപെചയസാഗന്ധിച ച്ച് പപെന്ഷന് നല്കുന്ന

ചകമനന്ധിധന്ധി ചബസാര്ഡുകളെന്ധില് നന്ധിന്നച്ച് പപെന്ഷന് വസാങ്ങുന്നവര്, ഇ.പെന്ധി.എഫച്ച് പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുന്നവര്
എന്നന്ധിവര്കച്ച് അര്ഹതസാ മസാനദണ്ഡങ്ങള്കച്ച് വന്ധിചധയമസായന്ധി ഒരു സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് /
ചകമ നന്ധിധന്ധി ചബസാര്ഡേച്ച് പപെന്ഷന് ( ഇ പെന്ധി എഫച്ച് പപെന്ഷന്കസാര്കച്ച് മസാത്രസം ബസാധകസം ) 600 രൂപെ
നന്ധിരകന്ധില് ലഭന്ധികസാന് അര്ഹതയുണ്ടച്ച്.
20. അനര്ഹമസായന്ധി പപെന്ഷന് വസാങ്ങന്ധി വന്നന്ധി രു ന എന്നച്ച് കപണ്ടത്തുന്നവര്പകതന്ധി പ ര എനച്ച്
നടെപെടെന്ധി യ സാണച്ച് സത്വജീകരന്ധി ച ച്ച് വരുന്നതച്ച് ?
സര്കസാരന്ധിപന കബളെന്ധിപ്പെന്ധിച ച്ച് അനര്ഹമസായന്ധി വസാങ്ങന്ധിയ തുക തന്ധിരന്ധിച ച്ച് പെന്ധിടെന്ധിക്കുകയുസം
ഇത്തരത്തന്ധില് സര്കസാരന്ധിനച്ച് സസാമ്പത്തന്ധിക നഷസം വരുത്തന്ധിയതന്ധിനച്ച് അനധന്ധികൃതമസായന്ധി പപെന്ഷന്
അനുവദന്ധിച പസാചദശന്ധിക സര്കസാര് പസക്രടറേന്ധിയുസം പെരന്ധിചശസാധന നടെത്തന്ധിയ ഉചദഹ്യസാഗസരുസം
ബസാധഹ്യസരസായന്ധിരന്ധിക്കുപമനസം പെരന്ധിപെത്രസം പുറേപപ്പെടവന്ധിചന്ധിട്ടുണ്ടച്ച്. ( സര്ക്കുലര് നമ്പര് എസച്ച് എഫച്ച് സന്ധിബന്ധി2/53/2017/ധന തന്ധിയതന്ധി 22/01/2018 )
21. ധനകസാരഹ്യ വകുപ്പെച്ച് പുറേപപ്പെടവന്ധി ച ന്ധി ട്ടു ള ചമല് ഉത്തരവുകളസം സര്ക്കുലറുകളസം ധനകസാരഹ്യ
വകുപ്പെന്ധി പ ന്റെ പവബച്ച് വസറസായ www.finance.kerala.gov.in - ല് ലഭഹ്യമസാണച്ച് .

22.

ധനകസാരഹ്യ വകുപ്പെന്ധി ല്

സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന്

വകകസാരഹ്യസം

പചയ്യുന്ന

പസകചന്റെയുസം ബനപപ്പെട ഉചദഹ്യസാഗസരുചടെയുസം വന്ധി വ രങ്ങള്
ധനകസാരഹ്യ (എസച്ച് എഫച്ച് സന്ധി - ബന്ധി) പസകന് , സക്കൗത്തച്ച് സസാന്ഡേച്ച് വന്ധിച ച്ച് ചബസാകച്ച് 4-ആസം നന്ധില ,
ഗവൺപമന്റെച്ച് പസക്രടറേന്ധിചയറച്ച് , തന്ധിരുവനനപുരസം
ssp.keralafinance@gmail.com

ചഫസാൺ : 0471 2518909 , email-

ശ്രജീ പതജീപെച്ച് കുമസാര് ബന്ധി , ധനകസാരഹ്യ ചജസായന്ധിന്റെച്ച് പസക്രടറേന്ധി ( 0471-2518909)
ശ്രജീ സുചരഷച്ച് കുമസാര് ഒ ബന്ധി , ധനകസാരഹ്യ അണ്ടര് പസക്രടറേന്ധി ( 0471 2305811)
ശ്രജീമതന്ധി സന്ധിത എസം , പസകന് ഓഫജീസര് ( 0471 2518909)

സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് സസംബനന്ധിച ച്ച് പധസാന സര്കസാര് ഉത്തരവുകളസം സര്ക്കുലറുകളസം
ഏപതലസാമസാണച്ച്

സര്കസാര് ഉത്തരവച്ച് / സര്ക്കുലര്
സഉ( എസംഎസച്ച്)
തന്ധിയതന്ധി 06/11/2017

ബനപപ്പെട വന്ധിഷയസം

483/2017/ധന സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന്
അര്ഹതസാ
മസാനദണ്ഡങ്ങള് , ബനപപ്പെട വന്ധിഷയങ്ങള്
ചക്രസാഡേന്ധികരന്ധിച ച്ച് പുറേപപ്പെടവന്ധിച സര്കസാര് ഉത്തരവച്ച്

സര്ക്കുലര് നമ്പര് എസച്ച് എഫച്ച് മരണപപ്പെടവചരയുസം
പുനര്
സന്ധി-ബന്ധി2/53/2017/ധന
തന്ധിയതന്ധി പചയവചരയുസം ചഡേറസാ ചബസന്ധില്
22/01/2018
ഒഴെന്ധിവസാക്കുന്നതന്ധിനുള നന്ധിര്ചദ്ദേശങ്ങള്

വന്ധിവസാഹസം
നന്ധിന്നച്ച്

സര്ക്കുലര് നമ്പര് എസച്ച് എഫച്ച് സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് അചപെകയന്ധിചന്മേല്
സന്ധി-ബന്ധി2/47/2017/ധന
തന്ധിയതന്ധി പെരന്ധിചശസാധന
നടെത്തന്ധിയ
ഉചദഹ്യസാഗസപന്റെ
31/03/2018
റേന്ധിചപ്പെസാര്ടന്ധിചനസാടെച്ച്
പെഞസായത്തച്ച്
കമന്ധിറന്ധി
വന്ധിചയസാജന്ധിക്കുന്ന സസാഹചരഹ്യപത്ത സസംബനന്ധിച ച്ച്
മസാര്ഗ്ഗ നന്ധിര്ചദ്ദേശങ്ങള്
സഉ(സസാധ) 7153/2016/ധന തന്ധിയതന്ധി പപെന്ഷന് വന്ധിതരണസം പചയ്യുന്ന സഹകരണ
30/08/2016
സസംഘത്തന്ധിപല
ഏജന്റെന്ധിനുള
ഇന്പസന്റെജീവച്ച്
സസംബനന്ധിച ച്ച്
സഉ( എസം എസച്ച്)52/14/സസാ ചക വ സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുന്നതന്ധിനുള
തന്ധിയതന്ധി 20/06/2014
വരുമസാന പെരന്ധിധന്ധി ഒരു ലകമസായന്ധി നന്ധിജപപ്പെടത്തന്ധിയ
ഉത്തരവച്ച്
സഉ( എസം എസച്ച്) 93 /13 /സസാനജീവ സസാമൂഹഹ്യ സുരകസാ പപെന്ഷന് ലഭന്ധിക്കുന്നതന്ധിനുള
തന്ധിയതന്ധി 04/11/2013
പസായപെരന്ധിധന്ധി 60 വയസസായന്ധി
നന്ധിജപപ്പെടത്തന്ധിയ
ഉത്തരവച്ച്
സഉ( എസംഎസച്ച്)
തന്ധിയതന്ധി 06/02/2017

67/2017/ധന ഒരസാള്കച്ച് ഒരു പപെന്ഷനച്ച് മസാത്രചമ അര്ഹതയുള
എനസം
അതന്ധില്
ഇളെവച്ച് അനുവദന്ധികപപ്പെട
വന്ധിഭസാഗകസാരുപടെ വന്ധിവരങ്ങളസം
സസംബനന്ധിച
ഉത്തരവച്ച്

