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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 154 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറഷൻ �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി�� മാനദ��ളിൽ ഇളവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് �ടർ�യായി േറഷൻ സാധന�ൾ

വാ�ാതി�� �ണേഭാ�ാ�െള �ൻഗണന

വിഭാഗ�ിൽനി�ം ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�്

തീ�മാനെമ��ി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) തീ�മാനെമ��ി��. ��് മാസം �ടർ�യായി

േറഷൻ സാധന�ൾ വാ�ാ� �ൻഗണനാ

കാർ�കൾ കെ��ി നിയമപരമായ പരിേശാധന

നട�ി അനർഹെര� കെ��ിയാൽ

�ൻഗണനയിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തിന്

25/7/2019െല സ.ഉ(സാധാ)നം.298/2019/
ഭ.െപാ.വി.വ �കാരം തീ�മാനെമ��ി��.
എ�ാൽ മതിയായ കാരണ�ാലാണ് േറഷൻ

ൈക��ാ�െത�് േബാ��െ��� പ�ം

അ�ര�ാ�െട �ൻഗണനാ ആ��ല��ൾ

ന�െ�ടാതിരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ �ൻഗണനയിൽ

നി�ം ഒഴിവാ�െ���വർ�് േറഷൻ അർഹത

വീ�ം ലഭി��തിനായി കാരണം

േബാധി�ി��തിന് അവസരം നൽകിയി��്.
അർഹത�െ��് േബാ��െ��� പ�ം

സാ��താ പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി�ം

സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

(ബി) മാനസിക, ശാരീരിക െവ�വിളികൾ േനരി��

��ിക�� ��ംബാംഗ�െള �ൻഗണന പ�ികയിൽ

ഉൾെ����തിന് മാനദ��ളിൽ ഇളവ്

ന�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ വിഭാഗെ� കെ���തി��

മാനദ��കാരം ��തര ശാരീരിക/മാനസിക

ൈവകല���വർ ഉൾെ��� ��ംബ�െള

ഒഴിവാ�ൽ മാനദ��ൾ ബാധകമെ��ിൽ,
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിന്

വ�വ� െച�ി��്. �ടാെത ഒഴിവാ�ൽ

മാനദ��ളിൽെ��് �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ

നി�് �റ�ായി�െ��ി�ം ��തര േരാഗബാധ,
ഭി�േശഷി, സാ�ഹിക സാ��ിക

പിേ�ാ�ാവ� �ട�ിയ പരിഗണനീയമായ

കാരണ�ളാൽ �ൻഗണന�് അർഹമാെണ�്

േബാധ�െ��� അേപ�കൾ പരിഗണി�  ്ഉചിത

തീ�മാനെമ���തിന് െപാ�വിതരണ ഡയറ�െറ
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�മതലെ���ിയി���്. സം�ാന�ിന്

അ�വദനീയമായ �ൻഗണനാ ഒഴി�കൾ

പരിമിതമാെണ�� പരിഗണി�ം ഭ��ഭ�താ

നിയമ�കാര�� പ�തികളിൽ ഭി�േശഷി

വിഭാഗ�ിെ� �ാതിനിധ�ം ഉറ�ാ�ണെമ�

േക�നിർേ�ശം �ടി കണ�ിെല��ം േറഷൻ

�ൻഗണനയിൽ ടി വിഭാഗ�ിെ�

സംവരണ�ിനായി 10 മാർ�് െവയിേ�ജ്

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.

(സി)

േറഷൻ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ����തി�� മാനദ��ൾ

െപാ�ജന�െള അറിയി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൻഗണനാ മാനദ��ൾ െപാ�ജന�െള

അറിയി��തിനായി അ� സംബ�ി� േപാ�ർ

േറഷൻ കടകളിൽ �ദർശി�ി���്. േറഷൻ

ഡിേ�ാക�െട സമീപെ� പ�ായ�കളി�ം

വിേ��കളി�ം ടി േപാ�ർ �ദർശി�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. �ൻഗണനാ മാനദ��ൾ

�തിപാദി�� ഉ�രവ് സർ�ാർ

െവബ്.ൈസ�ി�ം വ��ിെ� െവബ് ൈസ�ി�ം

�സി�ീകരി�ി���്. �ടാെത എഫ്.എം

േറഡിേയാ, ജിംഗിൾസ് , േപാ��കൾ, സം�ാന

ഭ����ീഷെ� േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

എ�ിവ �ഖാ�ിര�ം �ൻഗണനാ മാനദ�ം

സംബ�ി� അവേബാധം നൽകി വ���്.

(ഡി)

�ൻഗണന വിഭാഗ�ി�� അനർഹെര

ഒഴിവാ�േ�ാൾ സം�ാനം സ�ിഡി

നൽകിവ�� നീല കാർ�കാെര

ആ�പാതികമായി ഉൾെ���വാൻ കഴി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇ�. എ.എ.ൈവ വിഭാഗെ�

കെ���തിനാ�� േക� മാനദ���െട�ം

സം�ാനം നി�യി�ി�� പി.എ� .്എ�്

മാനദ���െട�ം അടി�ാന�ിലാണ്

�ൻഗണനാ വിഭാഗെ� കെ��ി വ��ത്.
��ത മാനദ��ൾ �കാരം ഏെത�ി�ം ഒ�

ഒഴിവാ�ൽ മാനദ�ം ബാധകമായി

വ��വരാണ് െപാ�വിഭാഗം സ�ിഡിയിൽ

ഉൾെ�� വ��ത്. അ� �കാരം �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ിൽ ഉ�ാ�� ഒഴി�കൾ, െപാ�വിഭാഗം

സ�ിഡിയിൽ നി�് നിക�ാൻ സാധി��ത�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


