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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 476 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അർഹരായവർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  

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

(എ) അർഹത ഇ�ാ�വരിൽനി�ം സർ�ാർ

പിടിെ��� �ൻഗണന കാർ�കൾ ഇടനില�ാർ

അനർഹരായവർ�് തെ� വിതരണം

െച��താ�� പരാതികൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ)

ഇ�ര�ി�ളള പരാതികെളാ�ം

��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി) സം�ാന�ിെ� പലഭാഗ�ം �ൻഗണന കാർഡ്

തരെ���വാൻ ഏ ജ�മാ�ം ത�ി�കാ�ം

േറഷൻകട�ാ�ം ��നിൽ��തായ പരാതി�്

പരിഹാരം കെ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിെലാ� പരാതി�് നിലവിൽ

സാഹചര�മി�. േക�സർ�ാർ നിർേ�ശ�കാരം

സം�ാന�ിന് അ�വദനീയമായ �ൻഗണനാ

ഒഴി�ക�െട എ�ം 1,54,800,40 അംഗ�ളായി

നിജെ���ിയി��്. ഇ�കാരം അംഗ��െട

പരിധി നി�യി�തിനാൽ അർഹരായ എ�ാ

��ംബ�േള�ം �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ

ഉൾെ���വാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം

നിലവി��്. ഇത് പരിഹരി��തിനായി

സം�ാന�ിെ� �ൻഗണനാ പരിധി വർ�ി�ി�

നൽ��തിന് േക� സർ�ാരിേനാട്

അഭ�ർ�ി�ി�െ��ി�ം അ��ല �തികരണം

ഉ�ായി�ി�. ഈ സാഹചര��ിൽ

അനർഹരായവെര ഒഴിവാ�� നടപടികൾ

ത�രിതഗതിയിൽ നട� വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം

17113 കാർ�കൾ എ.എ.ൈവ വിഭാഗ�ിേല�ം

153047 കാർ�കൾ പി.എ� .്എ�്

വിഭാഗ�ിേല�ം മാ�ി നൽകിയി��്. േദശീയ ഭ��

ഭ�താ നിയമം, 2013 നട�ിൽ വ��ിയ േശഷം

6.67 ല�ം �ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ�കൾ

നാളി�വെര െപാ�വിഭാഗ�ിേല�് പരിവർ�നം

െച�ി��്. �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ി�ൾെ����തിന് സമർ�ി��

അേപ�കൾ പരിേശാധി�  ്നിലവി�ളള

മാനദ��കാരം ഒഴി�കൾ ലഭ�മാ�� �റ�്
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സീനിേയാറി�ി �കാരം ഉൾെ���ിവ��. ��ത

സാഹചര��ിൽ �ൻഗണന കാർഡ്

തരെ���വാൻ ഏ ജ�മാ�ം ത�ി�കാ�ം

േറഷൻകട�ാ�ം ��നിൽ��തായ പരാതി�്

�സ�ിയി�.

(സി)

സം�ാന�് അനർഹർ ൈകവശം വ�ിരി��

േറഷൻ കാർ�കൾ പിടിെ���വാൻ സർ�ാർ

എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ൻഗണനാപ�ിക�െട ��ീകരണം ഒ�

�ടർ��ിയയാണ്. തേ�ശസ�യംഭരണം,
േമാേ�ാർവാഹനം �ട�ിയ വ��കളിൽ നി��

േഡ��മായി ആർ.സി.എം.എസ്  ഡാ� മാ�ിംഗ്

നട�ി�ം എ.എ.ൈവ/പി.എ� .്എ�്

വിഭാഗ�ളി�ളള, �ടർ�യായി ��മാസം േറഷൻ

ഭ��ധാന�േമാ സൗജന�ഭ���ിേ�ാ

വാ�ാ�വ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി�ം ആധാർ

ലി�് െച�ാ�േതാ ഒരംഗം മാ���േതാ ആയ

�ൻഗണനാ േറഷൻകാർ�കൾ പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ി�ം എ.എ.ൈവ, പി.എ� .്എ�്

വിഭാഗ�ിൽെ�� കാർ�ക�െട അർഹത

�ന:പരിേശാധി�ം അനർഹെര കെ��ി

വ���്. Give-up പ�തി �കാരം ��

മാസേ��് േറഷൻ വിഹിതം ഉേപ�ി��

എ.എ.ൈവ / പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ിൽെ���

കാർ�ടമകെള �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�ിേല�്

മാ��തി�� നടപടിക�ം �ടർ� വ��.
അനർഹെര ഒഴിവാ�ിയതി�െട എ.എ.ൈവ,
പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�ളിൽ 86213 ഒഴി�കൾ

ഉ�ായി��്. െപാ�ജന�ൾ�് 9495998223
എ� ന�റിൽ അനർഹമായ �ൻഗണനാ

കാർ�കെള�റി�� വിവരം സർ�ാരിെന

അറിയി�ാ��താണ്. ഇ�കാരം േഫാണി�െട�ം

വാട്സ്  ആ�ി�െട�ം ലഭി� പരാതിക�െട

വിവര�ൾ �വെട േചർ��. േഫാൺ/
വാട്സ്ആ�് �ഖാ�ിരം ലഭി� പരാതിക�െട

എ�ം- 894 നടപടി സ�ീകരി�ത്-878 അനർഹർ

എ�് കെ��ി ആയത് െപാ� വിഭാഗ�ിേല�്

മാ�ിയവ-423

െസ�ൻ ഓഫീസർ


