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ഭഷയ് സുരkയും േറഷന് കാർഡും
ഭkയ് സുരk നിയമ്രപകാരമുll പ ികയും പരാതികളും പലരും സമർpിcു
കഴി
ുെവ ിലും സർkാര് െവബ് ൈസ ില് ജിലല്, തേdശ sാപനം, വാർഡ്
തലtിൽ പ ിക aറിയാന് വയ്വസ്തയുന്െട ിലും iേpാഴും anിമ പ ിക
തyാറായി ിലല്. ബnെp തേdശസവ്യംഭരണ sാപന
ളുെട നിർേdശ
ൾk്
വിേധയമായി ായിരിkും anിമപ ിക ്രപാബലയ്tിൽ വരുnത്. aതുെകാ
്
തെn പ ികയിെല പാകpിഴകൾ iനിയും പൂർണമായി പരിഹരിkെp ി ിലല്.
േകരളtിെല 52.63 % ്രഗാമ വാസികളും 39. 5 % നഗരവാസികളുമാണ് മുൻഗണനാ
പ ികയിൽ uൾെp ി ുllത്. aതായത് െമാtം ജനസംഖയ്യുെട 46.3 % .
aലല്ാതുllവർ േs ് ്രപേയാറി ിയിലും മുൻഗണന iലല്ാt പ ികയിലുമാണ്
വnിരിkുnത്. നി
ിത ശമാനം ആളുകൾ മാ്രതേമ മുൻഗണന പ ികയില്
uൾെpടാവൂ. aതുെകാ
് തെn aനർഹമായി മുന്ഗണന പ ികയില് ullവെര
ുേപാകാന്
oഴിവാേk
തായി വരും. a
െനയുllവർk് സവ്യം oഴി
സർkാര് aവസാരം സമയബnിതമായി aവസരവും നൽകിയിരുnു. (15.9.2017
വെര.)
uയർn വരുമാനകുllതും, വിേദശt് േജാലി െചyുnവര്,
െപാതുേമഖല/സഹകരണ sാപന
ലിെല uേദയ്ാഗsര്, aധയ്ാപകർ, സവ്കാരയ്
sാപന േജാലിkാർ, െതാഴില് നികുതി aടkുnവര്, േസവന നികുതി
aടkുnവർ (സാമൂഹയ് സുരk െപൻഷൻകാര് oഴിെക), മാസം 25000 രൂപേയാ
aതിലധികേമാ വരുമാനമുll കുടുംബ
ള്, 1000 സ്കയര് ഫീ ് ull വീടുകള്
ullവർ ആെര ിലും മുന്ഗണന പ ികയില് uള്െp ിടു
് e ില് aവര് ശിk
നടപടികൾ േനരിേട
ി വരും. aവർk് ത
ളുെട േപര് oഴിവാkണെമn്
താലുk് സൈp ഓഫിസര്/സി ി േറഷനിംഗ് ഓഫിസർkു സവ്യം aേപk
നൽകാന് aവസരം നൽകിയിരുnു. േറഷൻ കാർഡുകള് aധാരുമായി
ബnെപടുtനെമnതും നിർബnമാണു.
aേnയ്ാദയാ anേയാജനാ
മുൻഗണനാ പ ിക
മുൻഗണനയിലല്ാt പ ിക
െപാതുവിഭാഗം പ ിക
സംsാന മുൻഗണന പ ിക
മാനദ

AAY list
Priority list
Non Priority Subsidy List
Non Priority List
State Priority List

ൾ

1. AAY aേnയ്ാദയ an േയാജന (മ

കാർഡ്)
സമൂഹtിൽ ഏ വും aവശത aനുഭവിkുn വിഭാഗ
ൾk് േവ
ിയാണ്
ഈ പdതി. 35 Kg ഭkയ്ധാനയ്ം (28 കിേലാ aരി, 7 കിേലാ േഗാതm്) ്രപതിമാസം
സൗജനയ്ം. ഈ പdതിയുെട മാനദ
ം നി യിkുnത് േക്രn ഗവൺെമന്റാണ്.
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മുേnയുll AAY ലിsിലുllവെരയും പ ിക വർഗkാെരയും ഈ പdതിയിൽ
നിർബnമായും uൾെpടുtിയിരിkുnു.

2. മുൻഗണനാ വിഭാഗം (പി

് കാർഡ്) ( ്രബാk ിൽ െകാടുtി ുllത് മാർkാണ് )

കാർഡിെല ഓേരാ aംഗtിനും 4 കിേലാ aരി, 1 കിേലാ േഗാതm് െസൗജനയ്ം
a) ആ്രശയ പdതിയിൽ uൾെp വർ (5)
b) ശാരീരകേമാ മാനസികമാേയാ ൈവകലയ്മുllവർ (10)
c) ഓ ിസം ബാധിcവർ (5)
d) വരുമാനമിലല്ാt വിധവകൾ (5)
e) eയിഡ്സ് ,കയ്ാൻസർ aെലല് ിൽ ഡയാലിസിസിന് വിേധയമാകുn
േരാഗികളുllവർ (5)
f) കടുt േരാഗ
ൾ മൂലം പരസഹായമിലല്ാെത ജീവിkാനാവാtവർ /
കിടpിലായവർ (5)
g) പ ിക വർഗtിൽെp വർ (10)
േമൽpറ
ആെര ിലും oരു കുടുംബtിലുെ
ിൽ aവർ മുൻഗണനാ
പ ികയിൽ വരാൻ ഏ വും aർഹതയുllവരായി പരിഗണിkെpടുnു. enാൽ
aവർ മിനിമം മാർk് േനടിയിരിkണം. (iേpാൾ 15 മാർk്. ൈഫനൽ പ ികയിൽ
മാർk് കൂടുകേയാ കുറയുകേയാ െചyാം )
കൂടാെത aർഹതയുെ
ിൽ താെഴpറയുnതിനും മാർkും ലഭിkുnു.
ൈവദയ്ുതിയിലല് - 5
പുറംേപാk്/ ഭൂമിയിലല് - 10
വീടിലല് - 10
കkൂസിലല് - 5
500 മീ ർ ( മലേയാര േമഖലയിൽ 100 മീ ർ) പരിധിയിൽ കുടിെവllമിലല് - 5
കുടിൽ - 7
ഓലേമ
വീട് - 5
ജീർണിc വീട് - 3
65 വയsിന് മുകളിലുll ഓേരാ aംഗtിനും - 5
കൂലി പണിയടkം പരmരാഗത, ദിവസ േവതന േജാലിെയടുkുn eലല്ാ
aംഗ
ൾkും കൂടി - 10 ( itരം െതാഴിലിൽ ഏർെpടുn oരംഗമായാലും
onിലധികം aംഗമായാലും ആെക 10 മാർk് മാ്രതേമ ലഭിkൂ )
േജാലിയിലല്ാt aംഗtിന് ഓേരാർtർkും 5 മാർk് വീതം.
ഗവൺെമന്റ് utരവിലുllത് ," സർkാർ aർd സർkാർ sാപന
ളിേലാ,
സവ്കാരയ് േമഖയിേലാ sിരവരുമാനമുll െതാഴിലാലല്ാtവർk് 5 മാർk്
enാണ്. "
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sിരവരുമാനമുll െതാഴിൽ iലല്ാtവർ enതിനർtം താത്kാലിക
aടിsാനtിേലാ, ദിവസ േവതന aടിsാനtിേലാ വരുമാനമുll െതാഴിലിൽ
ഏർെp വർ enതാണ്. iനി aർtം enു തെnയായാലും കുടുബtിലുll
ഓേരാ െതാഴിൽ രഹിതർkും 5 മാർk് കി ുnു.
AAY ലിsിേലാ മുൻഗണനാ പ ികയിേലാ uൾെp oരു കുടുംബtിേനാ
കുടുംബാംഗ
ളിൽെp ആർെk ിലുേമാ താെഴpറയുn eെn ിലും uെ
nു
കെ
tിയാൽ aവെര aനർഹരായി കണkാkും.
a) േക്രn, സംsാന സർkാർ, aർd സർkാർ, eയിഡഡ്, ബാ ്, െപാതുേമഖലാ,
സഹകരണ േമഖല uേദയ്ാഗം aെലല് ിൽ െപൻഷൻ (clas IV േജാലിയുll പ ിക
വർഗkാർk് ബാധകമലല്)
b) iൻകം ടാക്സ് aടവ്
c) കുടുംബtിന് oേരkറിൽ കൂടുതൽ വസ്തു (പ ിക വർഗkാർk് ബാധകമലല്)
d) 600 cc യിൽ മുകളിലുll നാലുച്രക വാഹനം (ഓേ ാ റിkയ്k് ബാധകമലല്)
e) കുടുംബtിന് മാസം 25000 രൂപയ്k് മുകളിൽ വരുമാനം.

3. മുൻഗണന iലല്ാt വിഭാഗം. Non priority subsidy
(നീല കാർഡ്)
(െപാതുവിഭാഗം സബ്സിഡി)
കാർഡിെല ഓേരാ aംഗtിനും 2 കിേലാ aരി കിേലാ്രഗാമിന് 2 രൂപ നിരkില്
കാർഡിന് 1 കിേലാ ആ 15 രൂപയ്kു ലഭിkും.
കുറ
മാർkായ 15 മാർk് േനടാെത േപായവേരാ മുകളിൽ പറ
ി ുll a
മുതൽ e വെരയുll enിെല ിലും uൾെp വേരാ ആണ് മുൻഗണന iലല്ാt
വിഭാഗtിൽ uൾെpടുnത്. iവർ ദാരിദയ് സൂചക
ളുെട മുകളിലുllവരായി
പരിഗണിkെpടുnു enുllത് െകാ
് സാധാരണയായി സർkാറിന്െറ
ചികിtാ നുകൂലയ്മടkം സുരkാ പdതിയിെലാnും iവർ
പരിഗണിkെpടാറിലല്. ഭkയ് സുരkാ നിയമം 2013 aനുസരിc് േറഷൻ
ആനുകൂലയ്
ൾkും iവർk് aർഹതയിലല്.
4. െപാതു വിഭാഗം Non priority െവll കാർഡ്
aരി കിേലാ്രഗാമിന് 8.90 രൂപ നിരkില്, േഗാതm് കിേലാ്രഗാമിന് 6.70 രൂപ
നിരkിൽ, 2 കിേലാ ആ 15 രൂപ കിേലാ (ലഭയ്ത aനുസരിc്)

5. സംsാന മുൻഗണനാ വിഭാഗം State priority list.
മുൻഗണന iലല്ാt പ ികയിൽ െപ ുേപായ മാരക േരാഗ
ളുllവെര
ലkയ്മാkി, നിലവിൽ aവർk് ചികിtാനുകൂലയ്ം നൽകാൻ േവ
ി മാ്രതം
തyാറാkെp ി ുll oരു പ ികയാണ്.
സിവിൽ സpയിസ് വകുpിന്െറ താെഴയുll ലി ില് നിലവിെല േറഷന് കാർഡ്
വിവരം പരിേശാധിkാം. (ബnെp തേdശസവ്യംഭരണ sാപന
ളുെട
ർേdശ
ൾk് വിേധയമായി ായിരിkും anിമപ ിക ്രപാബലയ്tിൽ വരുnത്)
http://115.124.107.85/E-Rcms/index.php/c_view_ranklist
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