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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 30 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൻഗണന �ണേഭാ� േക�ാ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ 

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

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമ�കാര�� േറഷൻ
സ�ദായ�ിൽ മ�് സം�ാന��മായി

താരതമ�ം െച�േ�ാൾ �ൻഗണന
�ണേഭാ�ാ��െട എ��ിൽ േകരള�ിന്

അർഹമായ േക�ാ� േക� സർ�ാർ
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ സം�ാന�ിന്

അർഹതെ�� വിഹിതം അ�വദി�ാൻ
േക�സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം, 2013 അ�സരി�്
�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ അംഗ�െള
ഉൾെ���ിയിരി��ത് 2011 െല ജനസംഖ�
െസൻസസ്  അ�സരി�ാണ്. ഇതിെല അർബൻ,
�റൽ േറേഷ�ാ അ�സരി�ാണ് �ൻഗണനാ പ�ിക
നി�യി�ിരി��ത്. അത�സരി�  ്േകരള�ിെല

�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ാ��

അംഗ��െട പരിധി 1,54,800,40 ആണ്. ഇത്
േകരള�ിെല ജനസംഖ��െട 43% മാ�മാണ്.
നഗര�േദശ�ളിൽ 39.5 ശതമാന�ം
�ാമ�േദശ�ളിൽ 52.63 ശതമാന�ം
ജന�െളയാണ് �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ���ിയി��ത്. അേത സമയം ബീഹാറിൽ
ഈ അ�പാതം 74.53% ഉം 85.12% ഉം
ഉ�ർ�േദശിൽ 64.43% ഉം 79.56% ഉം ആണ്.
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തിന്
പരിധി നി�യി�ി��തിനാൽ അർഹരായ എ�ാ
��ംബ�േള�ം �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം
നിലവി��്. േകരള�ിെല െമ�െ�� ജീവിത
നിലവാര�ം, േറഷെന ആ�യി�  ്കഴി��
ആ�ക�െട എ�ം മ� സം�ാന�െള

അേപ�ി�  ്�റവായ�ം �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ
േകരള�ിെ� �ാതിനിധ�ം �റ��
കാരണ�ളായി കാ��. ഭ��ഭ�താ നിയമം,
2013 ഇ��ൻ പാർലെമ�ിൽ പാ�ാ��
ചർ�ാേവളയിൽ �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ��തൽ
േപെര ഉൾെ����തി�� സ�ർ�ം
േവ�രീതിയിൽ ഉ�ായി�ിെ��ാണ്
മന�ിലാ��ത്. �ൻഗണനാ പരിധി വർ�ി�ി�
ന��തിന് സം�ാന സർ�ാർ
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േക�സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�ി�െ��ി�ം
അ��ല �തികരണം ഇ�വെര ഉ�ായി�ി�.

(ബി) അനർഹമായി �ൻഗണന കാർ�കൾ ൈകവശം
വ�വെര നീ�ം െച�തിെന�ടർ�് ഉ�ായ
ഒഴിവിേല�് അർഹരായവെര ഉൾെ���വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമം, 2013
അ�സരി�  ്എ.എ.ൈവ, പി.എ� .്എ�്
വിഭാഗ�ളാണ് �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ത്. എ.എ.ൈവ വിഭാഗെ�
കെ���തിന് േക� മാനദ���ം

പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗെ� കെ���തിന്
സം�ാന മാനദ���ം നിലവി��്. ��ത
മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ

അർഹരായവെര കെ��ി േക� സർ�ാർ
പരിമിതെ���ിയി�ളള 1,54,80,040 േപരിൽ
ഉ�ായി�� ഒഴി�കൾ നിക��തിന് ഭ��വ��്
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��. ടി.പി.ഡി.എസ്
(കൺേ�ാൾ) ഓർഡർ, 2015 േ�ാസ്  13 �കാരം
�ൻഗണനാപ�ിക�െട ��ീകരണം
�ടർ��ിയയാണ്. ഇ��കാരം �ൻഗണനാ
വിഭാഗ�ളിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ��� എ��ിന്

പകരമായി അർഹെര കെ��ി ഉൾെ���ി

വ��. എ.എ.ൈവ/പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ളി�ളള
�ടർ�യായി ��മാസം േറഷൻ വാ�ാ�വ�െട

പ�ിക ത�ാറാ�ി അനർഹെര ഒഴിവാ�ിയി��്.
�ടാെത ആധാർ ലി�് െച�ാ�േതാ, ഒരംഗം
മാ���േതാ ആയ �ൻഗണനാ
േറഷൻകാർ�ക�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി
അനർഹെര കെ���തി�� നടപടികൾ
�ട��. േറഷൻ ഭ��ധാന��ൾ ആവശ�മി�ാ�
കാർ�ടമകൾ�് അവ�െട േറഷൻ വിഹിതം ആ�
മാസകാലയളവിേല�് ഉേപ�ി�ാ�� Give-UP
പ�തി �േയാജനെ���ിയി��വരിൽ

എ.എ.ൈവ വിഭാഗ�ിൽെപ� കാർ�ടമകൾ
ഉെ��ിൽ ടി കാർ�കൾ �ൻഗണേനതര
വിഭാഗ�ിേല�് മാ��തി�� നടപടിക�ം
�ട��. �ൻഗണനാ കാർ�കൾ അനർഹമായി
ൈകവശം വ�ി��വർ ��ത കാർ�കൾ
സ�േമധയാ സറ�ർ െച��തിന് സർ�ാർ
അഭ�ർ�ി�ി��. ഇ��കാരം 25.09.2021 വെര
ആെക 1,42,187 �ൻഗണനാ കാർ�കൾ തിരിെക
ലഭി�ി��്. 11,587 എ.എ.ൈവ കാർ�ക�ം
74,626 പി.എ� .്എ�  ്കാർ�ക�ം 55,974
എൻ.പി.എസ്  കാർ�ക�മാണ് തിരിെക ലഭി�ത്.
�ടാെത �ത�മായ പരിേശാധനയി�െട
കെ��ിയ�ം ഉൾെ�െട എ.എ.ൈവ
വിഭാഗ�ിൽ 13,000 ഉം പി.എ� .്എ�്
വിഭാഗ�ിൽ 1,32,000 ഒഴി�ക���്. 31/07/2021
വെര �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ
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ഉൾെ����തിനായി ലഭ�മായ അേപ�കൾ
പരിേശാധി�  ്12,596 ��ംബ�െള എ.എ.ൈവ
വിഭാഗ�ിേല�ം 1,19,866 ��ംബ�െള
പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ിേല�ം മാ�ിയി��്.
സർ�ാരിേല�് സറ�ർ െച� 11,000 േ�ാളം

എ.എ.ൈവ കാർ�കൾ ഏ��ം അർഹെര
കെ��ി ആഗ�് 9 ന് വിതരണം ആരംഭി�.
ഇവ�െട വിതരണം �ർ�ിയായി വ��.
1,20,000േ�ാളം പി.എ� .്എ�  ്കാർ�ക�െട
വിതരണ�ിെല സം�ാനതല ഉത്ഘാടനം
െസപ്�ംബർ 29-ന് തി�വന��ര�് നട�.
സം�ാനെ� ഓേരാ നിേയാജക
മ�ല�ളിേല�ം ഉത്ഘാടന�ൾ താ��കളിൽ
അതാത് മ�ിമാർ/എം.എൽ.എമാർ/
ജന�തിനിധികൾ എ�ിവ�െട േന�ത��ിൽ

ഒേ�ാബർ 1,2,3 തീയതികളിലായി നട�.
പി.എ� .്എ�  ്കാർ�ക�െട വിതരണം ഒേ�ാബർ
15-ഓ��ടി �ർ�ിയാ��തിനാണ് നിർേ�ശം
നൽകിയി��ത്.

(സി) െപാ�വിതരണ �ംഖലയിെല കരി��, �ഴ്
�ിവയ്�്, േറഷൻ സാധന��െട തിരിമറി
എ�ിവ തട��തി�� പരിേശാധന സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. െപാ�വിതരണ ശ�ംഖലയിെല കരി��,
��ിവയ്�്, േറഷൻ സാധന��െട തിരിമറി
എ�ിവ തട��തിനായി ശ�മായ ഒ�
പരിേശാധന സംവിധാനം �പീകരി�ി��്.
െപാ�ജന�ൾ�് മ�ി�മായി സംവദി�വാൻ
എ�ാ മാസ�ിെല�ം ആദ� െവളളിയാ� േഫാൺ
ഇൻ പരിപാടി നട��. െപാ�വിതരണ േമഖലെയ
അഴിമതി ��മാ��തിന് ശ�മായ ഒ�
പരിേശാധന സംവിധാനം ഉ�്. േറഷനിംഗ്
ഇൻെ��ർ �തൽ ജി�ാ സൈ�  ഓഫീസർ
വെര�ളളവർ നട�� പതിവ് പരിേശാധനകൾ�്
�റെമ വിജിലൻസ്  ഓഫീസർ, താ��് സൈ�
ഓഫീസർ (െമാൈബൽ പേ�ാൾ), െഡപ��ി
േറഷനിംഗ് കൺേ�ാളർ, ഭ�� ക�ീഷൻ എ�ിവ�ം
േറഷൻ കടകളിൽ മി�ൽ പരിേശാധനകൾ
നട���്. ഇ�കാരം നിര�രം പരിേശാധനകൾ
നട�ി നിയമ ലംഘനം നട��വർെ�തിെര
ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. �ടാെത
െസ�േ�റിയ�്തല�ി�ളള പരിേശാധനാ
സംഘ�ം പരാതികളിൻേമൽ അേന�ഷണം നട�ി

വ��. േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാർ സിവിൽ
സൈ�സ്  മാന�ൽ അ�സരി�  ്അവരവ�െട
ഫർ�യിെല എ�ാ എ.ആർ.ഡിക�ം മാസ�ിൽ

ഒ� തവണ കർശനമായി പരിേശാധി�ക�ം
ആയത് താ��് സൈ�  ഓഫീസർമാർ ��ർ
െച�് െച�ക�ം െച��. േറഷനിംഗ്
ഇൻെ��ർമാർ �തിവാരം 10 കാർ�കെള�ി�ം
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പരിേശാധി�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

കാർ�ടമകൾ�് േറഷൻ സാധന�ൾ �ത�മായി
ലഭി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ക�ം വീ�
വ���വ�െട േപരിൽ കർശന നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


