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  കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. കെന്ഷന്  ദുരിതം : എന്താണ് പൊംവഴി? 
പ ാ. ബി. എ. പ്െൊശ്  

 
ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽീട ചര഻ത്രത്ത഻ീല ഏറ്റവഽും വല഻യ ീെന്ഷന്  

ദഽര഻രത്ത഻ലഺണ് ീെന്ഷന്െഺര് . അഞ്ചഽമഺസമഺയ഻ ീെന്ഷന്  വ഻രരണും മഽടങ്ങ഻യത് മാലും 

െത്തഽുെര്  ഇരഽവീര ആത്മഹരയ ീചയ്രരഺയ഻ റ഻ുപഺര്ടുെളു. . ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. 

യ഻ല്  ന഻ന്    വ഻രമ഻ച്ച ജ഼വനക്കഺരഽും, ആത്ശ഻രീെന്ഷന്  ലഭ഻ക്കഽന്വര്  ഉള്പ്ീപീട 38,516 

ുെര്ക്ക  ഇുപഺള്പ്  ത്െര഻മഺസും ീെന്ഷന്  നല്െഽന്ഽ. ീെന്ഷന്  വഺങ്ങഽന്വര഻ല്  ഏരഺ.  

75 ശരമഺനവഽും ീെന്ഷീന മഺത്രും ആത്ശയ഻ച്ച  ജ഼വ഻യ്ക്കഽന്വരഺണ്. ന഻രയജ഼വ഻രത്ത഻നഽ 

ആവശയമഺയ ആഹഺരുമഺ, മരഽുന്ഺ വഺങ്ങഺുനഺ, രഺമസ഻ക്കഽന് വഺടെ വ഼ട഻ന് വഺടെ 

നല്െഺുനഺ, ീെന്ഷന്  ത്െര഼ക്ഷ഻ച്ച  വഺങ്ങ഻യ െടും മടക്ക഻ീെഺടഽക്കഺുനഺ, ബഺങ്ക  വഺയ്െ 

ര഻ര഻ച്ചടയ്ക്കഺുനഺ െഴ഻യഺീര ഇവര്  െെച്ച  ന഻ല്ക്കഽന്ഽ. ആുരഺഗ്യും നഷ്ടീപട 

അവശരഽും, ന഻രയ ുരഺഗ്഻െളുമഺയ രങ്ങീള സ്ഥഺെനത്ത഻ീെ ഭരണഺക഻െഺര഻െളുും, 

സര്ക്കഺരഽും, രഺത്ഷ്ട഼യ ുനരഺക്കളുും യഺചെീര ുെഺീല െഺണഽന്രഽും ഇവര്ക്ക  െടഽത്ത 

മഺനസ഻െ ുവദനയഽ.ഺക്കഽന്ഽ. ീെന്ഷന്  ലഭ഻യ്ക്കഺന്  ുവ.഻ ുെഺര്പുറഷീെ 

ആസ്ഥഺനത്ത  രഽടര്ച്ചയഺയ഻ െട഻ണ഻ സമരും നടത്ത഻യ഻ടുും, ീസത്െുടറ഻ുയറ്റ഻ീെ മഽന്഻ല്  

രഽടീര സമരും നടത്ത഻യ഻ടുും, ുെഺടര഻ വ഻ക഻െള്പ്  ഉ.ഺയ഻ടുും, ന഻രന്തരും ന഻ുവദനങ്ങള്പ്  

നല്െ഻യ഻ടുും ബധപ്ീപടവര്  ത്ശദ്ധ഻ക്കഺത്തര഻നഺല്  െടഽത്ത ുവദനയഽും, ന഻രഺശയഽും 

ഇവര്ക്കഽ. . വ഻രമ഻ച്ച ജ഼വനക്കഺരഽീട അവെഺശമഺണ് ീെന്ഷീനന്ഽും അത് 

ൂവെ഻ക്കഽെുയഺ ന഻ുഷക഻ക്കഽെുയഺ ീചയ്യരഽീരന്ഽും ൂഹുെഺടര഻യഽും 

അഭ഻ത്െഺയീപട഻ര഻യ്ക്കഽന്ഽ.  

ീെന്ഷന്  ബഺകയര ആര്ക്കഺീണന് െഺരയത്ത഻ല്  ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽും, 

സുംസ്ഥഺനസര്ക്കഺരഽും രല഻ല്  രാക്ഷമഺയ അഭ഻ത്െഺയവയരയഺസത്ത഻ലഺണ്. ീെന്ഷന്  

ബഺകയര ഏീറ്റടഽക്കണീമന്  സര്ക്കഺര഻ുനഺിര ന഻ര്ുേശ഻ക്കണീമന് മഽന്ജ഼വനക്കഺര്  

ൂഹുെഺടര഻യ഻ല്  നല്െ഻യ ഹര്ജ്ജ഻ീയ രഽടര്ന്  സര്ക്കഺരഽും, ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽും 

സവ഼െര഻ച്ച ന഻ലെഺടഽെള്പ്  രഺീഴ െറയഽന്ഽ. (1) ത്ടഺന്സ്ുെഺര്ട  വെഽപ഻ീെ ഭഺഗ്മഺയ഻രഽന് 

സ്ഥഺെനീത്ത സവയുംഭരണ സ്ഥഺെനമഺയ ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. ആക്ക഻യത് 1965 ഏത്െ഻ല്  

ഒന്  മഽരലഺണ്. ആ ര഼യര഻ക്ക  ുശഷും സ്ഥഺെനത്ത഻ല്  ുജഺല഻യ഻ല്  ത്െുവശ഻ക്കഽന്വര്ക്ക  

സ്റ്റഺറ്റയാടറ഻ ീെന്ഷന് അര്ഹരയ഻ലലാഺയ഻രഽന്ഽ (2) എന്ഺല്  1984 ല്  സുംസ്ഥഺനസര്ക്കഺര്  

ന഻ര്ുേശും അനഽസര഻ച്ചഺണ് ീെന്ഷന്  നടപ഻ലഺക്ക഻യത്. (3) ീെന്ഷന്  സഽഗ്മമഺയ഻ 

നല്െഽന്ര഻ന് ുവ. വരഽമഺനമഽ.ഺക്കഺന്  െദ്ധര഻ുയഺ ുെഺര്പസ് ടു.ഺ 

രാെ഼െര഻യ്ക്കഺീരയഺണ് ീെന്ഷന്  നടപ഻ലഺക്കഺന്  സര്ക്കഺര്  ന഻ര്ുേശ഻ച്ചത്. (4) 
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സ്ഥഺെനത്ത഻ീെ കനത്െര഻സധപ്഻ രാക്ഷമഺെഺനഽള പ ത്െകഺനെഺരണും സര്ക്കഺര്  

ജ഼വനക്കഺര്ക്ക  രഽലയമഺയ ന഻രക്ക഻ല്  ീെന്ഷന്  നടപ഻ലഺക്ക഻യരഺണ്. ഇര഻നഺയ഻ വ഻വ഻ക 

കനസ്ഥഺെനങ്ങള഻ല്  ന഻ന്  ൊട഻യ െല഻ശ ന഻രക്ക഻ല്  വഺയ്െ രഽടര്ച്ചയഺയ഻ എടഽുക്ക.഻ 

വന്ഽ. (5) സ്ഥഺെനും വന്നഷ്ടത്ത഻ലഺണ്. ത്െര഻മഺസവര് 175 ുെഺട഻രാെയഽും, ീചല് 

345 ുെഺട഻യഽും, െല഻ (നഷ്ടും) 170 ുെഺട഻യഽമഺണ്. ീെന്ഷന്  വ഻രരണത്ത഻ന് 60 

ുെഺട഻രാെ ുവണും. ശമ്പളും, ഡ഼സല്, സ്ീെയര്  െഺര്ിരസ് ഉള്പ്ീപടഽന് ത്െവര്ത്തനീചല് 

191 ുെഺട഻യഽും, വ഻രമ഻യ്ക്കല്  ആനഽൊലയും നഷ്ടെര഻ഹഺരും രഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക  14 

ുെഺട഻യഽും, വഺയ്െ ര഻ര഻ച്ചടവ഻നഽും െല഻ശയ്ക്കഽും 80 ുെഺട഻യഽും ുവണും. (6) ത്െവര്ത്തനും 

സര്ക്കഺര്  ന഻യത്ന്തണത്ത഻ലഺയര഻നഺല്  ഡ഼സല്, സ്ീെയര്  െഺര്ിരസ് വ഻ല വര്കന, മറ്റ  

ത്െവര്ത്തന ീചലവഽെള്പ്  ൊടഽന്രനഽസര഻ച്ച  ട഻ക്കറ്റ  ന഻രക്ക  ൊടഺന്  സ്ഥഺെനത്ത഻ന് 

സവഺരത്ന്തയമ഻ലലാ. യഺത്രഺക്കാല഻ ന഻രക്ക  ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത് സര്ക്കഺരഺണ്. (7) സര്ക്കഺര഻ീെ 

ന഻ര്ുേശമനഽസര഻ച്ച  വരഽമഺനും െഽറഞ്ഞ ഒടനവക഻ റാടുെള഻ലഽും, ഉള്പ്നഺടന്  

ത്െുദശങ്ങള഻ലഽും, മലുയഺര ത്െുദശങ്ങള഻ലഽും കഺരഺളും സര്വ഼സ് നടത്തഽന്ഽ. വ഻വ഻ക 

വ഻ഭഺഗ്ും യഺത്രക്കഺര്ക്കഽും, വ഻ദയഺര് ഻െള്പ്ക്കഽും സങജനയങ്ങളുും, ഇളവഽെളുും നല്െഽന്ഽ. 

ഇത് വല഻യ വരഽമഺനനഷ്ടും ഉ.ഺക്കഽന്ഽ. രഺത്ഷ്ട഼യരഺല്െരയങ്ങള്പ്  മാലമഺണ് ത്െകഺനമഺയഽും 

ഇത് ഉ.ഺെഽന്ത്. ഈ സഺഹചരയത്ത഻ല്  സുംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര്  മഽഴഽവന്  ീെന്ഷന്  

ബഺകയരയഽും ഏീറ്റടഽക്കണീമന്  ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. ആവശയീപടഽന്ഽ. ചഽരഽക്കത്ത഻ല്  

ഇുപഺഴീത്ത ീെന്ഷന്  വ഻രരണ ഉത്തരവഺദ഻രവത്ത഻ല്  ന഻ന്  സര്ക്കഺര഻ന് ഒഴ഻യഺന്  

െഴ഻യ഻ലലാ എന് വഺദഗ്ര഻യ്ക്ക  അട഻സ്ഥഺനമഽ. .  

ീെന്ഷന്  ബഺകയര മഽഴഽവനഽും ഏീറ്റടഽക്കഺന്  െഴ഻യ഻ലലാ എന്രഺണ് സര്ക്കഺര്  

ന഻ലെഺിര. െഺരണങ്ങള്പ്  രഺീഴ െറയഽന്ഽ. (1) ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽീട ുെര഻ല്  

സര്ക്കഺര്  ഏീറ്റടഽത്ത഻ര഻യ്ക്കഽന് സഺമ്പത്ത഻െ ഭഺരും െരമഺവക഻യഺണ്. രന്മാലും ൊടഽരല്  

ബഺകയരെള്പ്  ഏീറ്റടഽക്കഺന്  െഴ഻യ഻ലലാ. (2) ീെന്ഷീെ െഺരയത്ത഻ല്  സര്ക്കഺര഻ന് ുനര഻ട  

ബഺകയരയ഻ലലാ. എങ്ക഻ലഽും ീെന്ഷന്  ബഺകയരയഽീട െെഽര഻ അരഺയത് 30 ുെഺട഻ രാെ 

സര്ക്കഺര്  ത്െര഻മഺസും നല്െഽന്ഽ. 2015 ഏത്െ഻ല്  മഽരല്  വ഻രമ഻ക്കല്  നഷ്ടെര഻ഹഺരും 

നല്െഺന്  സര്ക്കഺര്  സഹഺയും നല്െഽന്ഽ. . (3) ശമ്പളവഽും, ീെന്ഷനഽും നല്െഺന്  വഺയ്െ 

വഺങ്ങഺന്  സര്ക്കഺര്  ഗ്യഺര.഻ നല്െഽന്ഽ. . അരഽീെഺ.ഺണ് സ്ഥഺെനത്ത഻ന് ശമ്പളവഽും, 

ീെന്ഷനഽും ീെഺടഽക്കഺന്  െഴ഻യഽന്ത്. (4) സഺമ്പത്ത഻െ ത്െര഻സധപ്഻ രരണും ീചയ്യഺന്  

ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. എടഽത്ത഻ടുള പ വഺയ്െെളുീട െഽന:ത്െമ഼െരണങ്ങളുും, മറ്റുും 

നടത്ത഻ീക്കഺ.഻ര഻യ്ക്കഽെയഺണ്. അത് ൊര്ത്ത഻യഺയഺല്  ത്െര഻സധപ്഻ 

മറ഻െടക്കഺനഺെഽീമന്ഺണ് ത്െര഼ക്ഷ. ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻.യഽീട എലലാഺ രലത്ത഻ലഽമഽള പ 
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ത്െവര്ത്തനങ്ങള഻ലഽും ഇടീെട  സഺമ്പത്ത഻െ രെര്ച്ചയ഻ലഽും, െടീക്കണ഻യ഻ലഽും എത്ത഻ച്ച഻ട  

രങ്ങള്പ്  ഇര഻ന് ഉത്തരവഺദ഻െളലലാ എന് ന഻ലെഺിര സര്ക്കഺര്  സവ഼െര഻ക്കഽന്ര഻നഽ ഒരഽ 

നയഺയ഼െരണവഽമ഻ലലാ. 

സഽശ഼ല്  ഖന് റ഻ുപഺര്ട഻ീല ശഽെഺര്ശെള്പ്  നടപ഻ലഺക്ക഻യഺല്  ുെഺര്പുറഷീെ 

കനസ്ഥ഻ര഻ ീമച്ചീപടഽീമന്ഽും, ീെന്ഷന്  മഽടങ്ങഺീര ീെഺടഽക്കഺന്  െഴ഻യഽീമന്ഽും സര്ക്കഺര്  

െറയഽന്ഽ. (1). ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽീട ആസ്ര഻െള്പ്  വ഻ല്പന നടത്ത഻ െടബഺകയര 

െഽറയ്ക്കഽെ. (2). വ഻രമ഻ക്കല്  ത്െഺയും 60 വയസ്സഺയ഻ ഉയര്ത്തഽെ. (3). ഉയര്ന് െല഻ശ 

ന഻രക്ക഻ലഽള പ ഹിസവെഺല വഺയ്െെീള െഽറഞ്ഞെല഻ശന഻രക്ക഻ലഽള പ ദ഼ര്ഘെഺല 

വഺയ്െയഺക്ക഻ മഺറ്റുെ (4). ഫ്ല഼റ്റ  യാട഻ൂലുസഷന്, ഇധപ്ന ക്ഷമര എന്഻വ വര്ദ്ധ഻പ഻ച്ച  

വഺഹനഉെുയഺഗ്വഽും വരഽമഺനവഽും വര്ദ്ധ഻പ഻ക്കഽെ. (5). വരഽമഺനും ലഭ഻ക്കഺന്  

സഹഺയെരമഺയ ര഼ര഻യ഻ല്  റാടുെളുീട െഽന:ത്െമ഼െരണും നടത്തഽെ. (6). ീെന്ഷന്  ട.   

രാെ഼െര഻ക്കഽെ. (7). യഺത്രഺ ആനഽൊലയങ്ങള്പ്ക്ക  സര്ക്കഺര്  ുെഺബന്ുസഷന്  നല്െഽെ. (8). 

മഺുനജ്ീമെ  വ഻ദദ്ധരദ്ധീര ഉള്പ്ീപടഽത്ത഻യ഻ടുള പ ുബഺര്  ് ഡ ഡയറടേുടസസ് 

രാെ഼െര഻ക്കഽെ. (9). വര്ക്ക ുഷഺപുെളുീട ഉത്െഺദനക്ഷമര വര്ദ്ധ഻പ഻ക്കഽെ 

രഽടങ്ങ഻യവയഺണ്. ഈ ശഽെഺര്ശെള്പ്ക്ക  െഽറുമ ുെഺര്പുറഷീെ എലലാഺ രലത്ത഻ലഽമഽള പ 

ത്െവര്ത്തനങ്ങളുും ീമച്ചമഺക്കഺന്  സര്ക്കഺരഽും, ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽും നടെട഻െള്പ്  

സവ഼െര഻ുക്ക.രഺണ്. ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽീട ശമ്പള ീെന്ഷന്  െര഻ഷ്െരണങ്ങള്പ്  

സുംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര്  ജ഼വനക്കഺരഽുടരഽമഺയ഻ ബധപ്ീപടഽത്തഽന് ഇുപഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ലഽും 

മഺറ്റും ആവശയമഺണ് . 

 മഽെള഻ല്  െറഞ്ഞ നടെട഻െള്പ്  ൊര്ണമഺയഽും നടപ഻ലഺക്കഺന്  ഒരഽവര്ഷത്ത഻ലക഻െും 

സമയും ുവ.഻വരഽും. അരഽവീര ീെന്ഷന്  െിരയമഺയ഻ ീെഺടഽക്കഺന്  ുെഺര്പുറഷന് 

ഇന്ീത്ത സ്ഥ഻ര഻യ഻ല്  െഴ഻യ഻ലലാ. അരഽീെഺ.  റ഻ടയര്ീമെ  ആനഽൊലയങ്ങളുും, ത്െര഻മഺസ 

ീെന്ഷനഽും ീെഺടഽക്കഺന്  ആവശയമഺയ രഽെ ീെ.എസ്.ആര്.ട഻.സ഻. യഽീട കനസ്ഥ഻ര഻ 

ീമച്ചമഺെഽന്ത് വീര സര്ക്കഺര്  ത്ഗ്ഺെഺയ഻ നല്െണും. ഇന഻യഽും ീെന്ഷന്  വ഻രരണും 

െഽന:സ്ഥഺെ഻ച്ച഻ീലലാങ്ക഻ല്  ൊടആത്മഹരയ സ്ഥ഻ര഻ സുംജഺരമഺെഽും. ഈ അട഻യന്ത഻ര 

സഺഹചരയത്ത഻ല്  നലഽീട മഽന്഻ല്  മറ്റ  ുെഺുംവഴ഻െള്പ്  ഇലലാ.  

(ുലഖെന്  സുംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ീെ ത്ടഺന്സ്ുെഺര്ട  ീടയര്  റ഻വ഻ഷന്  െല഻റ്റ഻യ഻ീല 

മഽന്അുംഗ്മഺണ്) 

 


