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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 269 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ നൽ��തി�� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

�തിയതായി �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ
നൽ��തി�� മാനദ��ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം, 2013 �കാരം
എ.എ.ൈവ, പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ളാണ്
�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ��വ��ത്.
എ.എ.ൈവ വിഭാഗെ� കെ���തിനായി
േക� മാനദ���ം പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗെ�
കെ���തിനായി 18.09.2017 െല
സ.ഉ(സാധാ)നം. 320/2017/ഭ.െപാ.വി.വ
(പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��) �കാര��
സം�ാന മാനദ���ം നിലവി��്.
��തായി അ�വദി�� േറഷൻകാർ�കൾ
െപാ�വിഭാഗം േനാൺസ�ിഡിയിൽ
ഉൾെ���ിയാണ് അ�വദി��ത്. �ൻഗണനാ
വിഭാഗ�ി�ൾെ����തിന് ബ�െ��

താ��് സൈ�/ സി�ി േറഷനിംഗ്
ഓഫീ�കളിൽ സമർ�ി�� അേപ�കൾ
പരിേശാധി�  ്നിലവി�ളള മാനദ��കാരം

േ�ശഘടക�ൾ�് മാർ�് നൽകി 30 മാർേ�ാ
അതിൽ ��തേലാ, ലഭി�� ��ംബ��െട
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) മാനദ��ൾ ലംഘി�  ്�ൻഗണന േറഷൻ
കാർ�കൾ നൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എ�് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി�ി�.

(സി) �േലാഭന�ൾ�് വഴ�ി �ൻഗണന കാർഡ്
നൽ��െവ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)
ഇ�

(ഡി) �ൻഗണന കാർഡ്  അ�വദി��തി�� (ഡി) ഇേ�ാൾ പരിഗണനയിലി�.
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മാനദ��ൾ മാ�ണെമ� ആവശ�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ)

മാരകേരാഗം ബാധി� പാവെ��വർ�്
അത�ാവശ�ഘ��ളിൽ �ൻഗണന േറഷൻ
കാർ�കൾ ചികി� ആ��ല��ൾ�ായി
നൽ��തിനായി ഫാ�് �ാ�് സംവിധാനം
േപാെല��വ ആേലാചി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ഇ) ഇ�. എ�ാൽ ��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 �മതലെ���ിയി���്.
�ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

ചികി�ാ ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന് 'േ��്
�േയാറി�ി’ സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്.

(എഫ്)

2021 നവംബർ 1 �തൽ േകരള�ിൽ

നട�ാ�ാ�േ�ശി�� േറഷൻ കാർഡിന്
പകര�� �തിയ ചിപ് കാർഡിെ�
വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ?

(എഫ്) ��ക �പ�ി�� േറഷൻകാർ�കൾ�
പകരം ഇ-േറഷൻകാർ�കളാണ് 03.05.2021
�തൽ അ�യ േക�ം �േഖന വിതരണം നട�ി

വ��ത്. ഇ-േറഷൻകാർ�കൾ പരി�രി�്
ക�.ആർ.േകാഡ് , ബാർ േകാഡ്  എ�ിവ�ളള
ATM Card-െ� വലി��ി�� �ാർ�് േറഷൻ
കാർഡ്  വിതരണം നട��തിന് സർ�ാർ
ഉേ�ശി��. ഉടമ�െട േപര്, േഫാേ�ാ, വിലാസം
�ട�ിയ വിവര�ൾ �ൻവശ�ം �തിമാസ
വ�മാനം, േറഷൻ കട ന�ർ, വീട്
ൈവദ�തീകരി�താേണാ, ഗ�ാസ്  കണ��േ�ാ
�ട�ിയ വിവര�ൾ മ�വശ���ാ�ം. 25/-
�പ ഫീസ്  ഈടാ�ി വിതരണം
െച�ാ�േ�ശി�� �ാർ�് കാർ�കൾ
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ൾ�് സൗജന�മായി
നൽ�വാൻ സാധി�േമാ എ� കാര�ം
പരിേശാധി�ം. തിരി�റിയൽ കാർഡാ�ം
ഉപേയാഗി�ാ�� ഈ �ാർ�് കാർ�കൾ
ക�ിൽ ക���തി�ം ��തൽ
സൗകര��ദമായിരി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


