കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2019 , ഒക്്ടാബര്, നവംബര് മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹയ
സുര്ക്ഷാ ലെന്ഷന് അനുവദിച്ച് ഉത്തര്വ് െുറലപ്പടുവിക്കുന്നു.
ധനോരയ (എസ്.എഫ്.സി. സസൽ - ബി) വേുപ്പ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം.2456 /2020/ധന. തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 24.03.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------െര്ാമര്ശം :-

1. സ ഉ (െി) 384/2014/ധന തീയതി 05/09/2014.
2. സ ഉ (എം എസ്) 437/2016/ധന തീയതി 08/11/2016.
3. സ ഉ (എം എസ്) 503/2016/ധന തീയതി 21/12/2016.
4. സ ഉ (എം എസ്) 34/2017/ധന തീയതി 21/01/2017.
5. സ ഉ (എം എസ്) 67/2017/ധന തീയതി 06/02/2017.
6. സ ഉ (എം എസ്) 204/2017/ധന തീയതി 23/03/2017.
7. സ ഉ (എം എസ്) 241/2018/ധന തീയതി 06/07/2018.
8. സ.ഉ(സാധാ)നം. 10132/18/ധന. തീയതി 10.12.2018.
9. സ.ഉ(എം.എസ്)59/19/ധന. തീയതി 31.01.2019.
10. സ ഉ (സാധാ) 6713/2019/ധന. തീയതി 21.08.2019.
11. സ.ഉ (സാധാ) 9168/19/ധന. തീയതി 21.11.2019
12. സ.ഉ(സാധാ) 9477/19/ധന. തീയതി 02.12.2019
13. സ.ഉ(സാധാ) 10026/19/ധന. തീയതി 21.12.2019
ട ുലട 20.03.2020 തീയതിയിലെ
14. െഞ്ചായത്ത് ഡയറക്റ
കത്ത് നമ്പര് െി എ എന്/5630/2020-ഡി ബി ടി2 (ഡി െി) .
ഉത്തരവ്

രുണ് ാക്താക്കളുലട

പ യഗ്െകാര്ം
താല്ര്

സാമൂഹയ

സുര്ക്ഷാ

ലെന്ഷന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി്യാ ്നര്ി്ടാ നല്കിവര്ുന്നു. 2019
ത ബര്
ഡിസംബര് 15-നുള്ളില് മസ്റ്റര് ലെയ്തവര്ക്ക് 2019 ആരസ്റ്റ്, ലസപ്ം
മാസം വലര്യുള്ള സാമൂഹയ സുര്ക്ഷാ ലെന്ഷന് െര്ാമര്ശം (13) ഗ്െകാര്ം
ഇതിനകം അനുവദിച്ച് വിതര്ണം ലെയ്തിടുണ്ട്. 2019 ഒക്്ടാബര്, നവംബര്

മാസങ്ങളിലെ

സാമൂഹയ
ര്ൂെ

1069,00,03,800/-

സുര്ക്ഷാ

ലെന്ഷന്

അനുവദിക്കണലമന്ന്

വിതര്ണത്തിനായി

െര്ാമര്ശം

ഗ്െകാര്ം

14

ട അ യര്ഥിച്ചിടുണ്ട്.
െഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ര്
2. സര്ക്കാര് ഇക്കാര്യം വിശദമായി െര്ി്ശാധിക്കുകയുണ്ടായി. 2019
ഒക്്ടാബര് , നവംബര് മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹയ സുര്ക്ഷാ ലെന്ഷന്
വിതര്ണത്തിനായി

1069,00,03,800/- (ആയിര്ത്തി അറുെത്തിലയാന്െത്

്കാടി മൂവായിര്ത്തിലയണ്ണൂറ് ര്ൂെ മാഗ്തം) അനുവദിച്ച് ഉത്തര്വാകുന്നു.
ഓ്ര്ാ ഇനം സാമൂഹയ സുര്ക്ഷാ ലെന്ഷനും വിതര്ണം ലെയ്യുന്നതിന്
ആവശയമായ

തുകയുലട

വിവര്ങ്ങള്

ഈ

ഉത്തര്വി്നാലടാപ്പം

അനുബന്ധമായി ്െര്ത്തിര്ിക്കുന്നു.
3.

2019

ഒക്്ടാബര്,

നവംബര്

മാസങ്ങളിലെ

സാമൂഹയ

സുര്ക്ഷാ

ലെന്ഷന് നല്കുന്നതി്െക്ക് ആവശയമായ തുകയായ 1069,00,03,800/(ആയിര്ത്തി അറുെത്തിലയാന്െത് ്കാടി മൂവായിര്ത്തിലയണ്ണൂറ് ര്ൂെ
മാഗ്തം) ര്ൂെയില്, സാമൂഹയ സുര്ക്ഷാ ലെന്ഷന് രുണ് ാക്താക്കളുലട
ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടില്

നി്ക്ഷെിക്കുന്നതിനാവശയമായ

തുകയായ

557,18,01,800/- ര്ൂെ (അഞ്ഞൂറ്റി അന്െത്തി്യഴ് ്കാടി െതിലനട് െക്ഷത്തി
ട ുലട ്െര്ില് ്സ്റ്ററ്റ്
ആയിര്ത്തിലയണ്ണൂറ് ര്ൂെ മാഗ്തം) െഞ്ചായത്ത് ഡയറക്റ
ബാങ്ക്

ഓഫ്

ആര്ം ിച്ചിടുള്ള
67234515304

(IFS

ഇന്ഡയയുലട

തിര്ുവനന്തെുര്ം

അക്കൗണ്ടി്െക്കും
Code

വിതര്ണത്തിനാവശയമായ

:

SBIN
തുകയായ

(എസ്
0070028),

ബി

സിറ്റി

അക്കൗണ്ട്

്നര്ിട്

511,82,02,000/-

ഗ്ബാഞ്ചില്

ര്ൂെ

നമ്പര്

വീടുകളില്
(അഞ്ഞൂറ്റി

െതിലനാന്ന് ്കാടി എൺെത്തി ര്ണ്ട് െക്ഷത്തി ര്ണ്ടായിര്ം ര്ൂെ മാഗ്തം)
ലവള്ളയമ്പെം സബ് ഗ്ടഷറിയില് ആര്ം ിച്ചിടുള്ള സാമൂഹയ സുര്ക്ഷാ
ലെന്ഷന്

ആവശയത്തി്െക്കുള്ള

സ്ലെഷയല്

ടി.

എസ്.

ബി.

അക്കൗണ്ടി്െക്കും (അക്കൗണ്ട് നമ്പര് 799012100000001) ്കര്ള ്സാഷയല്

ഫ
ലസകയൂര്ിറ്റി ലെന്ഷന് െിമിറ്റഡിന്ലറ അക്കൗണ്ടില് നിന്നും ഗ്ടാന്്ര്
ലഗ്കഡിറ്റ്

ലെയ്തു

നല്കുന്നതിന്

്കര്ള

്സാഷയല്

ലസകയൂര്ിറ്റി

ഫ
ലെന്ഷന് െിമിറ്റഡിന് അനുവാദം നല്കുന്നു. ഇത്തര്ത്തില് ഗ്ടാന്്ര്
ലഗ്കഡിറ്റ്

ലെയ്യുന്ന

അക്കൗണ്ടില്

ലെന്ഷന്

്നര്ിടും,

തുക

രുണ് ാക്താക്കളുലട

രുണ് ാക്താക്കളുലട

വീടില്

ബാങ്ക്

ഗ്ൊഥമിക

സഹകര്ണ സംഘങ്ങള് വഴി െണമായും വിതര്ണം നടത്തുന്നതിനുള്ള
ട ററ്റിലെ ഡി.ബി.റ്റി.
ഗ്കമീകര്ണങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് െഞ്ചായത്ത് ഡയറക്്
ലസല്ലിലന െുമതെലപ്പടുത്തുന്നു. വിതര്ണം ലെയ്യാലത അവ്ശഷിക്കുന്ന
തുക

15.04.2020

നകം

്കര്ള

്സാഷയല്

ലസകയൂര്ിറ്റി

ലെന്ഷന്

െിമിറ്റഡിന്ലറ ്െര്ില് ്കര്ള സംസ്ഥാന സഹകര്ണബാങ്കിന്ലറ ലഹഡ്
ഓഫീസ്

ഗ്ബാഞ്ചില്

തുടങ്ങിയിടുള്ള

001101023000269

നമ്പര്

അക്കൗണ്ടി്െക്ക് (IFS Code: KSBK 0000101) തിര്ിച്ചടയ്്ക്കണ്ടതാണ്.
(രവര്ണ്ണറുലട ഉത്തര്വിന് ഗ്െകാര്ം)
പ്പതീപ് േുമാർ. ബി
ക ായിന്റ് സസപ്േട്ടറി (ധനോരയം)
െകര്പ്പ്

ഗ്െിന്സിപ്പല് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (എ & ഇ), ്കര്ള, തിര്ുവനന്തെുര്ം
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല് (ഇ & ആര്.എസ്.എ), ്കര്ള, തിര്ുവനന്തെുര്ം
ട , ്കര്ള ്സാഷയല് ലസകയൂര്ിറ്റി ലെന്ഷന്
മാ്നജിംര് ഡയറക്ര്
െിമിറ്റഡ്
ഗ്െിന്സിപ്പല് ലസഗ്കടറി, ത്േശ സവയം ര്ണ വകുപ്പ്
ട , തിര്ുവനന്തെുര്ം
െഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ര്

ട , തിര്ുവനന്തെുര്ം
നരര്കാര്യ ഡയറക്ര്
സഹകര്ണ സംഘം ര്ജിസ്ഗ്ടാര്
ത്േശ സവയം ര്ണ (ഡി സി) വകുപ്പ്
ധനകാര്യ (എസ് എസ്) വകുപ്പ്
ഇന്ഫര്്മഷന് ഓഫീസര്, ലവബ് & നയൂ മീഡിയ വി ാരം,
വിവര് ലൊതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ്.
ഇന്ഫര്്മഷന് ്കര്ള മിഷന്, തിര്ുവനന്തെുര്ം.
്നാഡല് ഓഫീസര്., ധനകാര്യ വകുപ്പ്( (www.finance.kerala.gov.in)
കര്ുതല് ഫയല്/ ഓഫീസ് െകര്പ്പ്
(ഫയല് നം.1367015/എസ് എഫ് സി ബി1/19/ധന)
ഉത്തര്വിന് ഗ്െകാര്ം

ലസക്ഷന് ഓഫീസര്

അനുബന്ധം
2019 ഒേ്കടാബർ, നവംബർ

സപന്ഷന് വിതരണത്തിനു കവണ്ടി വരുന്ന

തുേയുസട വിശദാംശങ്ങള്
പ്പാകദശിേ

സപന്ഷന് ഇനം

ബാങ്ക്

സർക്കാ ർ

ഡയറക്് ട ടു
ക

ആസേ

ാം

(രൂപ)

(രൂപ)
(രൂപ)

മുനിസിപ്പാലിറ്റി കര്ഷക ലതാഴിൊളി
ലെന്ഷന്

22586400

56808000

79394400

333533400

355568400

689101800

46131600

56486400

102618000

10346400

14944800

25291200

188949600

180744000

369693600

601547400

664551600

1266099000

5968800

4996800

10965600

274924800

118411800

393336600

38114600

15817000

53931600

ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വാര്ധകയകാെ ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വികൊംര ലെന്ഷന്
(മാനസികമായി/
ശാര്ീര്ികമായി ലവല്ലുവിളി
്നര്ിടുന്നവര്)
50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിതകള്ക്കുള്ള
ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വിധവാ ലെന്ഷന്
ആസേ
മുനിസിപ്പൽ

കര്ഷക ലതാഴിൊളി

കോർപ്പകറഷന് ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വാര്ധകയകാെ ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വികൊംര ലെന്ഷന്

(മാനസികമായി/
ശാര്ീര്ികമായി ലവല്ലുവിളി
്നര്ിടുന്നവര്)
50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിതകള്ക്കുള്ള

13444800

7783200

21228000

175444800

51712800

227157600

507897800

198721600

706619400

313759200

565521600

879280800

2395864200

2131672200

4527536400

355016400

388483800

743500200

64281600

79125600

143407200

1333435200

1090125600

2423560800

4462356600

4254928800

8717285400

ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വിധവാ ലെന്ഷന്
ആസേ
പ്രാമപഞ്ചായത്ത് കര്ഷക ലതാഴിൊളി
ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വാര്ധകയകാെ ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വികൊംര ലെന്ഷന്
(മാനസികമായി/
ശാര്ീര്ികമായി ലവല്ലുവിളി
്നര്ിടുന്നവര്)
50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിതകള്ക്കുള്ള
ലെന്ഷന്
ഇന്ദിര്ാരാന്ധി ്ദശീയ
വിധവാ ലെന്ഷന്

ആസേ
ആസേ സമാത്തം

5571801800

5118202000

10690003800

