
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 264 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് അർഹരായ ��വൻ

��ംബ�ൾ�ം �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർഡ്

നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം, 2013 �കാരം

�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�� എ.എ.ൈവ

വിഭാഗെ� കെ���തിനായി േക�

മാനദ���ം പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗെ�

കെ���തിനായി സം�ാന മാനദ���ം

നിലവി��്. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ

അർഹരായവെര കെ��ി േക� സർ�ാർ

പരിമിതെ���ിയി�ളള 1,54,80,040 ഒഴി�കളിൽ

ഉൾെ����തി�ളള നടപടികൾ �ടർ� വ��.
� ൻഗണനാ ഒഴി�ക�െട എ�ം

പരിമിതമായതിനാൽ പ�ികയിൽ ഉൾെ��ിരി��

അനർഹെര ഒഴിവാ�� �റ�് മാ�േമ

അർഹരായവെര ഉൾെ���ാനാ�. അനർഹെര

കെ��ി ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ

ത�രിതഗതിയിൽ �േരാഗമി� വ���്. �ൻഗണന

വിഭാഗ�ി�ൾെ����തിന് ബ�െ�� താ��്

സൈ�/സി�ി േറഷനിംഗ് ഓഫീ�കളിൽ അേപ�

സമർ�ി�� പ�ം, അദാല�് നട�ി

നിർബ�മാ�ം ഉൾെ��േ��വ�െട�ം,
േ�ശഘടക�ൾ�് മാർ�് നൽകി 30 ഓ അതിൽ

��തേലാ ലഭി�� ��ംബ��െട�ം സ�ിെമ�റി

പ�ിക ത�ാറാ�ി സിവിൽ സൈ�സ്

ഡയറ��െട അംഗീകാര�ിന് വിേധയമായി

ഒഴി�കൾ ലഭ�മാ�� �റ�് സീനിേയാറി�ി �കാരം

�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി വ��.

(ബി) മാരക േരാഗം ബാധി�വ�ം ഭി�േശഷി, ഓ�ിസം

�ട�ിയവ��വ�മായ അംഗ��� ��വൻ

��ംബ�േള�ം �ൻഗണനാ ലി�ിൽ ഉൾെ���ി

േറഷൻ കാർഡ്  അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േറഷൻ �ൻഗണനാ വിഭാഗെ�

കെ���തി�� മാനദ��കാരം ��തര

ശാരീരിക/മാനസിക ൈവകല���വർ ഉൾെ���

��ംബ�െള, ഒഴിവാ�ൽ മാനദ��ൾ

ബാധകമെ��ിൽ ��ത വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ����തിന് വ�വ� െച�ി��്. �ടാെത

ഒഴിവാ�ൽ മാനദ��ളിൽെ��് �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ിൽ നി�് �റ�ായി�െ��ി�ം ��തര
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േ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

�മതലെ���ിയി���്. �ൻഗണേനതര

വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് ചികി�ാ ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��തിന് സം�ാന ഭ��ഭ�താ ച�ം, 2018
െ� ച�ം 5 �കാരം "േ��് �േയാറി�ി’
സംവിധാന�ം ഏർെ���ി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)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം

അനർഹരായ എ� ��ംബ�െള �ൻഗണനാ

ലി�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിെയ�ം അർഹത��

എ� ��ംബ�െള �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിേല�്

മാ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

(സി) �ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ അനർഹമായി

ൈകവശം വ�ിരി��വർ�് പിഴേയാ മ�്

ശി�ാനടപടികേളാ �ടാെത അത്

തിരിേ�ൽ�ി��തി�� അവസരം

നൽകിയ��കാരം 11587 എ.എ.ൈവ

കാർ�ക�ം, 74,626 പി.എ� .്എ� .് കാർ�ക�ം

െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിയി��്. �ടാെത

പരിേശാധനയി�െട കെ��ിയ ഒഴി�ക�ം

ഉൾെ�െട എ.എ.ൈവ വിഭാഗ�ിൽ 13,000 ഉം

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

ഉ�ായി. ഈ ഒഴി�കളിൽ നി�് അർഹെര�്

കെ��ിയ 12,596 ��ംബ�െള എ.എ.ൈവ

വിഭാഗ�ിേല�ം 1,19,866 ��ംബ�െള

പി.എ� .്എ� .് വിഭാഗ�ിേല�ം മാ�ിയി��്.
�ൻഗണനയിേല�് മാ��തിനായി 01/08/2021
�തൽ താ��് സൈ�  ഓഫീ�കളിൽ ലഭ�മായ

അേപ�കൾ പരിേശാധി�  ്അർഹരായവെര

�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി��

നടപടികൾ �ടർ� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


