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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 22 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ-േറഷൻ കാർഡ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് നിലവിെല ��ക �പ�ി��

േറഷൻ കാർഡി�പകരം ഇ-േറഷൻ കാർഡ്
പ�തി �േയാഗ�ിൽ വ��േതാെട എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് േറഷൻ �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ�കെയ�ം ഇ-കാർഡിന് അേപ�
നൽേക� രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) നിലവി�ളള േറഷൻ കാർഡിെ� �പ�ി�ം,
കാർഡ്  വിതരണ സ�ദായ�ി�ം സ�ലമായ
മാ�ം െകാ�വ� ഇ-േറഷൻ കാർഡ്  പ�തി
സം�ാന�് 03.05.2021 �തൽ സ�ർ�മായി
നട�ിലാ�ിയി��്. �ണേഭാ�ാവ് അ�യ
േക�ം/ Citizen login വഴി നൽ�� അേപ�
ബ�െ�� താ��് സൈ�  ഓഫീസർ Approve
െച��തിെന �ടർ�് Citizen login-�െടേയാ
അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം അ�യ േക�ം �േഖനേയാ
തെ� ആ കാർഡിെ� PDF Document download
െച��തി�ം printout എ���തി�ം ഇ-േറഷൻ
കാർഡ്  സംവിധാന�ി�െട സാധി��താണ്.
ഇ�കാരം ലഭി�� �തിയ കാർഡ്
��ക�പ�ി��തിന് പകരം കാർഡ്
�പ�ി���ം, എ�ാ വിവര��ം മലയാള�ി�ം

ഇം�ീഷി�ം േരഖെ���ിയി�ളള�മായിരി�ം. ഈ
പ�തി നട�ിൽ വ�േതാെട, േകാവിഡ്  വ�ാപന
പ�ാ�ല�ിൽ െപാ�ജന�ിന് േറഷൻ കാർഡ്
സംബ�മായ ആവശ��ൾ�് താ��് സൈ�
ഓഫീ�കളിെലേ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി,
വീ�ിലി��് തെ� അേപ� നൽകി, കാർഡ്
ൈക���തി�� സാഹചര�ം സംജാതമായി��്.
േറഷൻ കട വഴി�� ഭ��ധാന���െട വിതരണം
Online ആയതിനാൽ േറഷൻ കടയിൽ നി�ം
വാ�� സാധന��െട വിവരം കാർഡിൽ
പതിേ��തായി വ��ി�. എ�ാ വിഭാഗം ഇ-
കാർ�ക�ം ഒേര നിറ�ി��തായിരി�ം.
എ�ാൽ ഇ-കാർഡ്  Print-ൽ അതാത് കാർഡ്
വിഭാഗം േരഖെ���ിയിരി��തിന് സമീപ�ായി

tick mark േരഖെ���ിയ ഒ� ച�രകളം അതാത്
വിഭാഗം സംബ�ി�� നിറ�ി��്. (AAY-
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മ�, PHH – പി�്, NPS – നീല, NPNS – െവ�,
NPI – �ൗൺ) അേപ� നൽ�േ�ാൾ േപര്,
വീ�േപര്, വിേ�ജ് , തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം,
�ലം �തലായവെയ�ാം ഇം�ീഷി�ം
മലയാള�ി�ം enter െച��തി�� സംവിധാനം
E-Card Module-ൽ ഉ�്. �ടർ�് ആവശ�മായ

സർ�ിഫി��കൾ upload െചേ���ം, Submit
button �ി�് െചേ���ം, Submitted Application
Printout എ��് അേപ�കൻ ഒ�ി�് Scan െച�്
Upload െചേ���മാണ്. അതിന് േശഷം Module-
�� Online Payment സംവിധാന�ി�െട E-
Treasury �േഖന 50/- �പ Service Charge
ഒ�േ��താണ്. Final Submit െച�െ��
അേപ�കളാണ് താ��് സൈ�  ഓഫീസ്
േലാഗിനിൽ process െച��തിനായി ലഭി�ക.
അ�ർ�മായ അേപ� Return െച��തിന്
താ��് സൈ�  ഓഫീസർ�് സാധി��താണ്.
അേപ�കന് അത് ആവശ�മായ തി���കൾ

വ��ി വീ�ം പണമട�ാെത തെ� ടി അേപ�
Re-submit െച��തി�� സൗകര��ം
നിലവി��്. താ��് സൈ�  ഓഫീസർ അേപ�
Approve െച�കഴി�ാൽ കാർ�മായി ലി�്
െച�ി�� Mobile Number-ൽ ഒ� Secret
Passwordലഭി��താണ്. �ടർ�് അ�യ /
Citizen login-ൽ PDF �പ�ിൽ ലഭി��
േറഷൻ കാർഡ്  ടി Secret Password ഉപേയാഗി�്
അേപ�കന് Open െച�ാ���ം print
എ��ാ���മാണ്. ��ക�പ�ി�� കാർഡ്
ഉപേയാഗി���േപാെല തെ� എ�ാ
ആവശ��ൾ�ം ഇ-കാർഡ്
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. ഇ-േറഷൻ കാർഡ്
പ�തി സ�ർ�മായി നട�ാ��തിന് കാലയളവ്
നി�യി�ി�ി�.

(ബി) �ൻഗണന, �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�െള
തിരി�റിയാൻ ഇ-േറഷൻ കാർഡ്  പ�തിയിൽ
സംവിധാന��ാ�േമാ; ഇ-േറഷൻ കാർഡ്  പ�തി
സ�ർ�മായി നട�ാ��തിന് കാലയളവ്
നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(ബി)

േ�ാസ്  (എ) �െട ഉ�രം ക�ാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


