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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 272 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറഷൻകാർഡ്  �ൻഗണന വിഭാഗ�ിെല അനർഹെര കെ���തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർഡ്  �ൻഗണന
വിഭാഗ�ിെല അനർഹെര കെ���തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം, 2013 �കാരം
�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ��വ�� എ.എ.ൈവ
വിഭാഗെ� കെ���തിനായി േക�
മാനദ���ം പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗെ�
കെ���തിനായി സം�ാന മാനദ���ം

നിലവി��്. ��ത മാനദ���െട

അടി�ാന�ിൽ അർഹരായവെര കെ��ി

േക� സർ�ാർ പരിമിതെ���ിയി�ളള

1,54,80,040 ഒഴി�കളിൽ ഉൾെ����തി�ളള
നടപടികൾ �ടർ� വ��. പി.ഡി.എസ്
കൺേ�ാൾ ഓർഡർ, 2015 േ�ാസ്  13 �കാരം
�ൻഗണനാപ�ിക�െട ��ീകരണം
�ടർ��ിയയായതിനാൽ ആയിരം

സ്ക�യർഫീ�ിലധികം വി�ീർ���
വീ��വ�െട�ം മരണെ��വ�െട�ം വിവര�ൾ
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിൽ നി�ം, നാ�ച�
വാഹനം സ��മാ��വ�െട വിവര�ൾ
േമാേ�ാർവാഹന വ��ിൽ നി�ം ആ�യ

പ�തിയിൽ ഉൾെ��വ�െട പ�ിക ��ംബ�ീയിൽ
നി�ം േശഖരി�  ്ആർ.സി.എം.എസ്  ഡാ� മാ�ിംഗ്
നട�ി അനർഹരായ ��ംബ�െള കെ��ി

ഒഴിവാ�ി ��ത ഒഴി�കളിൽ അർഹരായവെര
ഉൾെ���ി വ��. ��തൽ അനർഹെര
കെ���തിന് എ.എ.ൈവ/പി.എ� .്എ�്
വിഭാഗ�ളി�ളള, �ടർ�യായി ��മാസം േറഷൻ
വാ�ാ�വ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി അനർഹെര
ഒഴിവാ���്. �ടാെത ആധാർ ലി�്
െച�ാ�േതാ ഒരംഗം മാ���േതാ ആയ

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�ക�ം പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ി അനർഹെര കെ��� നടപടികൾ
�ട���്. േറഷൻ ഭ��ധാന��ൾ
ആവശ�മി�ാ� കാർ�ടമകൾ�് അവ�െട
േറഷൻ വിഹിതം ആ� മാസകാലയളവിേല�്
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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��. ഇതി� �റേമ എഎ.ൈവ,
�ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ അനർഹമായി
ൈകവശം വ�ിരി��വർ�് പിഴേയാ മ�്
ശി�ാനടപടികേളാ �ടാെത അത്
തിരിേ�ൽ�ി��തി�� അവസരം
നൽ�ക��ായി. ഇ��കാരം 11587 എ.എ.ൈവ
കാർ�ക�ം, 74,626 പി.എ� .്എ� .് കാർ�ക�ം
55974 എൻ.പി.എസ്  കാർ�ക�ം സ�േമധയാ
സറ�ർ െച�ക��ായി. �ടാെത �ത�മായ
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. 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��്. �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��.
�ൻഗണനാ പ�ിക�െട ��ീകരണം ഒ� �ടർ
��ിയയായതിനാൽ അനർഹെര ഒഴിവാ�ി
അർഹെര ഉൾെ���� നടപടികൾ
�ട��താണ്.

(ബി) േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാ�െട
സമയബ�ിതമായ പരിേശാധന�െട അഭാവം
കാരണം േറഷൻ ആ��ല��ൾ അനർഹർ
ൈക���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത്
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി�ി�, ബാധകമ�.

(സി) അനർഹമായി േറഷൻ ആ��ല��ൾ

ൈക��ിയവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ര�ിൽ ഈടാ�ിയ

പിഴ�െട വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അനർഹമായി േറഷൻ ആ��ല��ൾ

ൈകപ�ിയവർ�് വിശദീകരണം ആവശ�െ��്

േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം വിശദീകരണം
��ികരമെ��ിൽ ടി കാർ�കൾ
െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ക�ം ഇവ�െട
ൈകയിൽ നി�ം അനർഹമായി ൈക��ിയ
േറഷൻ സാധന��െട കേ�ാള വില
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ഈടാ�ക�ം െച��. നാളി�വെര പിഴ
ഇന�ിൽ 3,44,28,978/- �പ ഈടാ�ിയി��്.

(ഡി)

തലേ�രി താ��് സൈ�  ഓഫീസിെ� കീഴിൽ
ഇ�ര�ിൽ അനർഹമായ എ� േറഷൻ
കാർ�കൾ കെ��ിയി�െ��് പ�ായ�്,
നഗരസഭ തിരി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;
അർഹരായവർ�് ആ��ല��ൾ ലഭി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

(ഡി) തലേ�രി താ��് സൈ�  ഓഫീസിെ� കീഴിൽ
ഇ�വെര 9665 അനർഹമായ േറഷൻ കാർ�കൾ
കെ��ിയി��്. �ൻസി�ാലി�ി - 2074
പ�ായ�് - 7591 ആെക - 9665 �ൻഗണനാ
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����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�ി ആയത് സിവിൽ സൈ�സ്
ഡയറ��െട അംഗീകാര�ിന് വിേധയമായി
ഒഴി�കൾ ലഭ�മാ�� �റ�് സീനിേയാറി�ി �കാരം
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


