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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 25 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സി.സി. ���ൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർ�ക�െട ��പേയാഗം

ഒഴിവാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. അനർഹമായി �ൻഗണനാ േറഷൻ

കാർ�കൾ ൈക��ി ��പേയാഗം െച��വെര

കെ���തിനായി തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന�ൾ, േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ

ഡി�ാർ�െമ�് എ�ീ വ��ക�െട ഡാ�ാ�മായി

ആർ.സി.എം.എസ്  ഡാ� മാ�ിംഗ് നട�ി

അന ർഹെര കെ��ി ഒഴിവാ�ിയി��്. ഇവരിൽ

നി�ം പിഴ ഈടാ�ിവ��. മരണെ��വ�െട

വിവര�ൾ േശഖരി�  ്പ�ികയിൽ നി�ം

ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ �ടർ�് വ��.
�ടാെത ആധാർ ലി�് െച�ാ�േതാ ഒരംഗം

മാ���േതാ ആയ �ൻഗണനാ േറഷൻ

കാർ�കൾ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി�ം നാ�

ച� വാഹന��വെര (ഉപജീവന മാർഗ�ിന്

ടാ�ിയായി വാഹനം ഉപേയാഗി��വർ ഒഴിെക)
കെ��ി�ം അനർഹെര ഒഴിവാ�� നടപടികൾ

�ടർ�് വ���്. സർ�ാർ ജീവനം, 25000/-
�പ�് േമൽ വ�മാനം ലഭി��വർ, ആദായ

നി�തി ഒ���വർ, ഒേര�റിൽ അധികം

�മി��വർ (പ�ിക വർ��ാർ ഒഴിെക),
�ടർ�യായി 3 മാസം േറഷൻ സാധന�േളാ

സൗജന� ഭ�� കിേ�ാ വാ�ാ� ��ംബ�ൾ

എ�ിവർ �ൻഗണനാ കാർഡ്  ൈകവശം

വ�ി��തായി കെ���പ�ം

അനർഹരാെണ�് േബാ��െ���വെര

െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ിവ��. ഇതി� �റേമ

അനർഹമായി �ൻഗണനാ കാർ�കൾ ൈകവശം

വ�ിരി��വർ�് പിഴ �ടാെത അവ സ�േമധയാ

സറ�ർ െച��തി�� അവസരം

നൽകിയി��. അതി�െട അനർഹമായ 11587
എ.എ.ൈവ. കാർ�ക�ം, 74626 പി.എ� .്എ� .്
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കാർ�ക�ം 55974 എൻ.പി.എസ് . കാർ�ക�ം

െപാ� വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി. അനർഹെര

കെ��ി ഒഴിവാ�� �റ�് അർഹെര

ഉൾെ���� നടപടി �േരാഗമി�വ��.
പരിേശാധനയിൽ അനർഹമായി �ൻഗണനാ

കാർ�കൾ ൈകവശം വ�ിരി��തായി

കെ���വർെ�തിെര KTPDS (Control)
Order, 2021െല ഖ�ിക 11 �കാരം താേഴ

പറ�� നടപടികൾ സ�ീകരി��തായിരി�ം. 1)
നിയമ�ിെല െസ�ൻ 9 �കാര�� �ിമിനൽ

നടപടികൾ. 2) േക� അെ��ിൽ സം�ാന

സർ�ാർ, െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ,
സഹകരണ േമഖല, സർ�ാർ

സഹായേ�ാെട�� സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാരാെണ�ിൽ

അവർെ�തിെര വ��തല അ�ട� നടപടികൾ 3)
േറഷൻ കാർഡ്  റ�ാ�ൽ 4) കാലാകാല�ളിൽ

സർ�ാർ തീ�മാനി� നിര�ിൽ (ഇ�േണാമിക്/
കേ�ാള നിര�്) സർ�ാരി��ായ ന�ം

വീെ���ൽ. �ടാെത അനർഹമായി

�ൻഗണനാകാർ�കൾ ൈകവശം

വ�ിരി��വെര�റി�� വിവര�ൾ

െപാ�ജന�ൾ�് സർ�ാരിെന

അറിയി��തിനായി 9495998223 എ� േഫാൺ

ന�ർ പരസ�െ���ിയി��്. പരാതി

നൽ��വ�െട വിവരം രഹസ�മായി

��ി��തി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ബി)

േറഷൻ കാർഡിെല േപര് നീ�ംെച�ൽ ഉൾെ�െട

േറഷൻ കാർഡ്  സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ

ലളിതമാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്, �തിയ കാർഡിനാേയാ

തി���കൾ�ാേയാ ഉ� അേപ�കൾ

െപാ�വിതരണ വ��ിെ�

www.civilsupplieskerala.gov.in എ�

െവബ്.ൈസ�ിെല സി�ിസൺ േലാഗിൻ എ�

േപാർ�ൽ വഴി അേപ�കന് സ��മാേയാ, അ�യ

േക�ം വഴിേയാ online ആയി

സമർ�ി�ാ��താണ്. വാടക�് താമസി���ം

എ�ാൽ വാടക ചീ�് ഹാജരാ�വാൻ

നിർ�ാഹമി�ാ��മായ ആ�കൾ, െത�േവാര�്

ജീവി��വർ എ�ിവ�െട ആധാർ കാർഡ്

പരിേശാധി�  ്മെ�ാ� കാർഡി�ം

ഉൾെ��ി�ി�ാ�പ�ം േറഷൻ കാർഡ്

നൽ��തി�ളള സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്.

(സി) ��ക �പ�ി�� േറഷൻ കാർഡിന് പകരം

�ാർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ വിതരണം െച�ാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ക �പ�ി�� േറഷൻകാർ�കൾ� പകരം

ഇ-േറഷൻകാർ�കളാണ് 03.05.2021 �തൽ

അ�യ േക�ം �േഖന വിതരണം നട�ി വ��ത്.
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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�ം.

(ഡി) �ാർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് സൗജന�മായി ന�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)
േ�ാസ്  (സി) �െട ഉ�രം ക�ാ�ം.

(ഇ) �ാർ�് േറഷൻ കാർഡിെ� �ധാന

സവിേശഷതകൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)
േ�ാസ്  (സി) �െട ഉ�രം ക�ാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


