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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2174 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറഷൻ കാർ�കൾ തരംതിരി��തിെ� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഐ ബി സതീഷ്
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ) േറഷൻ കാർ�കൾ തരംതിരി��തിെ�

മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ; േക� സർ�ാർ ഇ�ാര��ിൽ

എെ��ി�ം ൈഗഡ് ൈലൻ നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം, 2013 �ാബല��ിൽ

വ�തി�േശഷം സം�ാന�് �ണേഭാ�ാ�െള

�ൻഗണനാ (എ.എ.ൈവ & പി.എ� .്എ� )്,
�ൻഗണേനതര (NP(S), NP(NS) & NP(I))
എ�ി�െന തരം തിരി�ി��്. സം�ാന�ിന്

�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ി�ൾെ����തിന്

േക�സർ�ാർ നി�യി�ി�ളള പരിധി 154,80,040
ആണ്. എ.എ.ൈവ വിഭാഗെ�

കെ���തിനായി േക� മാനദ���ം

പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗെ� കെ���തിനായി

സം�ാന മാനദ���ം നിലവി��്.
എ.എ.ൈവ പ�തിയിൽ താെഴ പറ��

മാനദ��കാര�ളള �ണേഭാ�ാ�ൾ�ാണ്

ആ��ല�ം ലഭ�മാ��ത്. 1. സാ�ഹ�േമാ,
��ംബപരേമാ ആയി സഹായമി�ാ�

വിധവകേളാ, വാർ�ക�ാധിക� േരാഗ ബാധിതേരാ,
അംഗൈവകല��ളളവേരാ, 60 വയേ�ാ �കളിേലാ

�ായ�ളളവേരാ നാഥ/ നാഥനായി�ളള ��ംബ�ൾ,
ഏകയായ �ീേയാ ��ഷേനാ. 2. എ�ാ �ാ�ന

(�ാചീന) േഗാ� വർ� ��ംബ��ം. ഇത് �ടാെത

േക� സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാരം എ.എ.ൈവ.
വിഭാഗ�ി�ൾെ���തിന് നിലവി��ായി��

മാനദ��േളാെടാ�ം ��േരാഗ ബാധിതർ,
എയ്ഡ്സ്  ബാധിതർ, വി�മാറാ��ം മാരക�മായ

േരാഗ�ൾ�് അടിമെ��വർ, ക�ാൻസർ ബാധി�്

പാലിേയ�ീവ് �ിനി�കളിെല

പരിചരണ�ി�ളളവർ, നിര�ര ചികി��്

വിേധയരാേക�ി വ�� �ലം നിർ�നരായവർ,
പരാ�യമി�ാ� �� ദ�തികൾ,
��ംബനാഥെ� ആക�ിക മരണം �ലം

അനാഥരാ��വർ, മ�ാരിൽ നി�ം സാ��ിക

സഹായം ലഭി�ാെത �തി�ല ��പാടിൽ

കഴി��വർ എ�ിവെര �ടി എ.എ.ൈവ
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പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ�ളായി

ഉൾെ���ിയി��്. 18.09.2017 െല

സ.ഉ(സാധാ)നം. 320/17/ഭ.െപാ.വിവ. �കാര��

സം�ാന മാനദ���െട

അടി�ാന�ിലാണ് പി.എ� .്എ�്

�ണേഭാ�ാ�െള കെ���ത്. മതിയായ

ഒഴി�കൾ ഇ�ാ�തിനാൽ എ.എ.ൈവ /
പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ിൽെപ��ാൻ

കഴിയാ�വ�ം എ�ാൽ ഭ�� സബ് സിഡി�്

അർഹ�മായി�� ��ംബ�െള NP(S) (നീല

കാർഡ്) എ� �േത�ക വിഭാഗമായി ക�്

അവർ�് സം�ാന സ�ിഡി ലഭ�മാ��.

(ബി)

നിലവിെല േറഷൻകാർഡ്  തരംതിരിവിൽ

(അർഹർ-അനർഹർ) ഉ� പരാതികൾ

പരിേശാധി��തി�ം പരിഹരി��തി���

സംവിധാന�ൾ എെ�ാെ�യാണ് ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാ��

അംഗ��െട പരിധി നി�യി�ി�ളളതിനാൽ

അർഹരായ എ�ാ ��ംബ�േള�ം �ൻഗണനാ

പ�ികയിൽ ഉൾെ���വാൻ കഴിയാ�

സാഹചര�ം നിലവി��്. ആയതിനാൽ

അനർഹരായവെര ഒഴിവാ�� �റ�് മാ�േമ

അർഹരായവെര ��ത പ�ികയിൽ

ഉൾെ���ാനാ� എ�ത് പരിഗണി�  ്അനർഹെര

ഒഴിവാ�� നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ നട�ാ�ി

വ��. ബ�െ�� TSO/CRO കളിൽ ലഭി��

അേപ�കളിൽ അദാല�് നട�ി

അർഹത��വെര സ�ിെമ�റി പ�ികയിൽ

ഉൾെ���ി, അനർഹെര കെ��ി ലഭ�മാ��

ഒഴി�കൾ നിക�ി വ��. അനധി�തമായി

�ൻഗണനാ കാർഡ്  ൈകവശം

വ�ിരി��വർെ�തിെര KTPDS (കൺേ�ാൾ)
ഓർഡർ, 2021 ഖ�ിക 11 �കാര��

നടപടികൾ സ�ീകരി���്. അനർഹെര

കെ���തി�� താ��് സൈ�  ആഫീസർ/
േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാ�െട പരിേശാധന

കാര��മമാ�ിയി��്. �ടാെത ഇ� സംബ�ി�

വിവര�ൾ വ��ിെന അറിയി��തിനായി

9495998223 എ� േഫാൺ ന�ർ

ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. പരാതി നൽ��

വ��ികെള �റി�� വിവരം രഹസ�മായി

��ി�െമ�് ഉറ�് നൽ�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


