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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 14 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൻഗണന �ണേഭാ�ാ��െട േക�ാ� �നർനിർ�യം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി, 

�ീ ജി �ീഫൻ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

Shri G R Anil
(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ) േക� സർ�ാർ അശാ�ീയമായി �ൻഗണന

�ണേഭാ�ാ��െട എ�ം നിജെ���ിയത്

അർഹതെ�� അനവധി േപർ�് �റ� നിര�ിൽ

ഭ��ധാന�ം ലഭി�ാെത േപാ��തി�ം സൗജന�

ചികി� നിേഷധി�െ���തി�ം

ഇടയാ�ിയി�െ��തിനാൽ �ൻഗണന

�ണേഭാ�ാ��െട േക�ാ� ശാ�ീയമായി

�നർനിർ�യി�ാൻ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം, 2013 �കാരം

സം�ാന�ിന് അ�വദി�ിരി�� �ൻഗണനാ

പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാ�� അംഗ��െട പരിധി

1,54,800,40 ആണ്. സം�ാന�്

�ാമ�േദശ�ളിൽ 52.63 ശതമാന�ം, നഗര

�േദശ�ളിൽ 39.5 ശതമാന�ം ജന�െളയാണ്

�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ാൻ

കഴി��ത്. ഇ�കാരം അംഗ��െട പരിധി

നി�യി�തിനാൽ അർഹരായ എ�ാ

��ംബ�േള�ം �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ

ഉൾെ���വാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം

നിലവി��്. ഇത് പരിഹരി��തിനായി

സം�ാന�ിെ� �ൻഗണനാ പരിധി വർ�ി�ി�

നൽ��തിന് േക� സർ�ാരിേനാട്

അഭ�ർ�ി�ി�െ��ി�ം അ��ല �തികരണം

ഉ�ായി�ി�. 18.09.2017 െല സർ�ാർ ഉ�രവ്

(സാധാ)320/2017/ഭ.െപാ.വി.വ. �കാരം

�ൻഗണനാ മാനദ ��ൾ പരി�രി�ി��.
��തരമായ ശാരീരിക മാനസിക ����

അംഗ�ൾ ഉൾെ�� ��ംബ�െള �േത�ക

പരിഗണന നൽകി �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ

ഉൾെ����തി� �റേമ ഒഴിവാ�ൽ

മാനദ��ളിൽ ഉൾെ��� ��ംബ�ളിൽ

ആർെ��ി�ം ��തരമായ ആേരാഗ����ൾ

ഉെ��ിൽ �േത�കമായി പരിേശാധി�  ്ടി

��ംബ�െള �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ

ഉൾെ���ാൻ 27.10.2020 െല

സ.ഉ(സാധാ)നം.319/2020/ഭ.െപാ.വി.വ. �കാരം

സിവിൽ സൈ�സ്  ഡയറ�െറ

�മതലെ���ിയി���്. േദശീയ ഭ�� ഭ�താ

നിയമം, 2013 നട�ിൽ വ��ിയ േശഷം 6.67
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ല�ം അനർഹമായ �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ

നാളി�വെര െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയി��്.

(ബി) സം�ാന�് അനർഹമായി �ൻഗണന േറഷൻ

കാർ�കൾ ൈകവശെ���ിയി��വെര

കെ��ി �ൻഗണന ലി�ിൽ നി�് ഒഴിവാ�ാൻ

സ�ീകരി� നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം, 2013 �കാരം

�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ളായ എ.എ.ൈവ

�ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി�� േക�

മാനദ���ം പി.എ� .്എ�  ്�ണേഭാ�ാ�െള

കെ���തി�� സം�ാന മാനദ���ം

�കാര�� പരിേശാധനകൾ നട�ി

ആർ.സി.എം.എസ്  ഡാ� മാ�ിംഗ് നട�ി

അനർഹെര കെ��ി ഒഴിവാ�ി വ��.
അനർഹമായി ൈകവശം വ�ി�� �ൻഗണനാ

കാർ�കൾ സ�േമധയാ തിരിേ�ൽ�ി��തിന്

സർ�ാർ അവസരം നൽകിയി��. ഇ�ര�ിൽ

�ൻഗണനാ കാർ�കൾ തിരിേ�ൽ�ി��വെര

പിഴ, മ�് ശി�ാ നടപടികൾ എ�ിവയിൽ നി�ം

ഒഴിവാ�ിയി��. ഈ സൗകര��പേയാഗി�  ്11587
എ.എ.ൈവ കാർ�കൾ, 74,624 പി.എ� .്എ�്

കാർ�കൾ, 55974 എൻ.പി.എസ്  കാർ�കൾ

എ�ി�െന ആെക 1,42,187 കാർ�കളാണ്

തിരിേ�ൽ�ി�െ��ത്. ��തൽ അനർഹെര

കെ���തിന് എ.എ.ൈവ/പി.എ� .്എ�്

വിഭാഗ�ളി��, �ടർ�യായി ��മാസം േറഷൻ

വാ�ാ�വ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി അനർഹെര

ഒഴിവാ�ിയി���്. �ടാെത ആധാർ ലി�്

െച�ാ�േതാ ഒരംഗം മാ���േതാ ആയ

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�ക�ം പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ി അനർഹെര ഒഴിവാ���്. േറഷൻ

ഭ��ധാന��ൾ ആവശ�മി�ാ� കാർ�ടമകൾ�്

അവ�െട േറഷൻ വിഹിതം ആ�

മാസകാലയളവിേല�് ഉേപ�ി�ാ�� Give-UP
പ�തി �േയാജനെ���ിയി��വരിൽ

എ.എ.ൈവ/ �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെപ�

കാർ�ടമകൾ ആെണ�ിൽ ടി കാർ�കൾ

�ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തി��

നടപടിക�ം �ടർ� വ��. അനർഹമായി

�ൻഗണന േറഷൻകാർ�കൾ ൈകവശം

വ�ിരി�� വ��ികെള�റി�� വിവര�ൾ

െപാ�ജന�ൾ�് സർ�ാരിെന

അറിയി��തിേല�ായി 9495998223 എ�

േഫാൺ ന�ർ പരസ�െ���ക�ം, പരാതി

നൽ�� വ��ികെള�റി�� വിവരം

രഹസ�മായി ��ി�െമ�് ഉറ�് നൽ�ക�ം

െച�ി��്. ഇ�കാരം േഫാണി�െട�ം വാട്സ്

ആ�ി�െട�ം 519 പരാതികൾ ലഭ�മാ�ക�ം

അവയിൽ അർഹതയി�ാെയ�് കെ��ിയ 232
കാർ�കൾ െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ക�ം
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െച�ി��്. സ�േമധയാ സറ�ർ െച���ം

പരിേശാധനയി�െട കെ��ിയ�മായ ഒഴി�ക�ം

ഉൾെ�െട എ.എ.ൈവ വിഭാഗ�ിൽ 13,000 ഉം

പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ിൽ 1,32,000 ഒഴി�ക�ം

ഉ�ായി. 31/07/2021 വെര �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിനായി ലഭ�മായ

അേപ�കൾ പരിേശാധി�  ്േമൽ�റ�

ഒഴി�കളിൽ നി�് 12,596 ��ംബ�െള

എ.എ.ൈവ വിഭാഗ�ിേല�ം 1,19,866
��ംബ�െള പി.എ� .്എ� .് വിഭാഗ�ിേല�ം

മാ�ിയി��്. 01/08/2021 �തൽ 43635
അേപ�കളാണ് താ��് തല�ിൽ

�ൻഗണയിേല�് മാ��തിനായി ലഭ�മായി��ത്.
അേപ�കൾ പരിേശാധി�  ്അർഹരായവെര

�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി��

നടപടികൾ �ടർ� വ��. എ.എ.ൈവ

കാർ�ക�െട സം�ാനതല വിതരണം ആഗ�് 6
�ം പി.എ� .്എ�  ്കാർ�ക�െട സം�ാനതല

വിതരണം െസപ്�ംബർ 28�ം നട�ിയി��്.
താ��ടി�ാന�ി�� വിതരണം െസപ്�ംബർ

30, ഒേ�ാബർ 1,2,3 തീയതികളിലായി നട�.
േശഷി��വ ഒേ�ാബർ 15 തീയതിേയാെട

�ർ�ിയാ�ം. �ൻഗണനാ പ�ിക�െട

��ീകരണം ഒ� �ടർ ��ിയയായതിനാൽ

അനർഹെര ഒഴിവാ�ി അർഹെര ഉൾെ����

നടപടികൾ �ട��താണ്. േറഷനിംഗ്

ഇൻെ��ർമാർ അവരവ�െട ഫർ�യിെല എ�ാ

എ.ആർ.ഡിക�ം മാസ�ിൽ ഒ� തവണ

കർശനമായി പരിേശാധി��. ആയത് താ��്

സൈ�  ഓഫീസർമാർ ��ർ െച�് െച��.
േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാർ �തിവാരം 10
കാർ�കെള�ി�ം പരിേശാധി�  ്കാർ�ടമകൾ�്

േറഷൻ സാധന�ൾ �ത�മായി

ലഭി��േ�ാെയ�് ഉറ� വ��ക�ം വീ�

വ���വ�െട േപരിൽ കർശന നടപടികൾ

സ�ീകരി����്.

(സി) 2021 നവംബറിന് ��ായി ഒ� ല�ം �ൻഗണന

കാർ�കൾ നൽകാൻ പ�തി�േ�ാ; നിലവിൽ

തീർ�ാ�ാ�� അേപ�കൾ എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;
അനർഹെര കെ��ാൻ േറഷനിംഗ്

ഇൻെ��ർമാർ നട�� പരിേശാധന

കാര��മമാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

േ�ാസ്  (ബി) �െട ഉ�രം ക�ാ�ം.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


