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14 -ാം േകരള നിയമസഭ

22 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 101 18-01-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ാ�� േ�മപ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ആൻസലൻ,
�ീ. എസ് . ശർ�, 
�ീ. െക ദാസൻ, 

�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ 

Smt. J. Mercykutty Amma
(മ��ബ�ന�ം ഹാർബർ എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത�േരാഗതി�ം
�ര�ിതത��ി�മായി ആവി�രി�

�തനപ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
ഫിഷറീസ്  വ��ം അ�ബ� ഏജൻസിക�ം
ആവി�രി� വിവിധ �തനപ�തികൾ
അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി)

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ �നരധിവാസ
പാേ�ജിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) തീരേദശ�് േവലിേയ� േരഖയിൽ നി�ം 50
മീ�റി�ളളിൽ 18685 മ��െ�ാഴിലാളി

��ംബ�ൾ അധിവസി��തായി സർേ�
�കാരം കെ��ിയി��. കടലാ�മണ
ഭീഷണിയിൽ കഴി�� ഇ�ര�ി�ളള ��വൻ
ജനവിഭാഗ�െള�ം �നരധിവസി�ി��തിന്
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ളള
1350 േകാടി �പ ഉൾെ�െട 2450 േകാടി �പ�െട
�ഹത് പ�തി�് അംഗീകാരം നൽകിയി��്.
2020 ജ�വരിയിൽ ആരംഭി� പ�തി 3 വർഷം
െകാ�് �ർ�ിയാ �ാനാണ് ല��മി��ത്.
തീരേദശ�് നി�ം മാറി താമസി��തിന്
ത�ാറായ 9904 ��ംബ��െട സ��ത ജി�ാ
കള�ർ െചയർമാനായ സമിതി (DLAC)
അംഗീകരി�  ്�മി കെ���തിന് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഇതിൽ 1562 േപർ �മി കെ��ി

വില നി�യി�ക�ം 962 േപർ �മി രജി�ർ
െച�ക�ം ഭവനനിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ി�മാണ്.

(സി) �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ എ�ാ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം �മി�ം വീ�ം
ഉറ�ാ��തിന് ഈ സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) 2016-17 വർഷ�ിൽ തെ� �രഹിത�ം
ഭവനരഹിത�മായ ��വൻ
മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം �മി വാ�ി ഭവനം
നിർ�ി�  ്�നരധിവസി�ി��തിന് നടപടികൾ
ആരംഭി�. ആദ� ഘ�മായി �രഹിത�ം
ഭവനരഹിത�മായ 800 ��ംബ�ൾ�് 2-3
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െസൻറ്  വെര �മി വാ��തിന് ഒ� ��ംബ�ിന്

6 ല�ം �പ നിര�ിൽ 48 േകാടി �പ
വകയി��ി പ�തി�് അ�മതി നൽകി. ഇതിൽ
743 �ണേഭാ�ാ�ൾ ജി�ാ ഓഫീ�മായി
കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം731 �ണേഭാ�ാ�ൾ �മി
രജി�ർ െച�ക�ം 557 �ണേഭാ�ാ�ൾ ഭവന
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ക�ം െച�ി��്. �ടർ�്
ഇ�രം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം
ൈലഫ് മിഷന് ൈകമാറിയതിനാൽ സം�ാന�്

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായി അേപ�
സമർ�ി�ി�� ��വൻ �ണേഭാ�ാ��െട

പ�ിക�ം ൈലഫ് മിഷന് ൈകമാ�ക�ം , ഇവെര
ൈലഫ് മിഷൻ 3-ാം ഘ��ിൽ ഉൾെ����തിന്
കഴി�മാറ്  ൈലഫ് മിഷൻ മാർ�നിർേ�ശ�ളിൽ
ഇളവ് അ�വദി�ക�ം െച�. ��ത 7346
േപ�െട ലി�് ൈലഫ് മിഷൻ ജി�കളിൽ
പരിേശാധന നട�ക�ം അതിൽ 3258 േപർ
അർഹരാെണ�് കെ��ക�ം 1087 േപ�െട
�ണേഭാ� പ�ിക അംഗീകരി�ക�ം ഒരാൾ
കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം െച�ി��്. ൈലഫ് മിഷൻ
�േഖന �രഹിത ഭവനരഹിതരായ എ�ാ
മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം

�നരധിവസി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(ഡി)

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ാ�� അപകട
ഇൻ�റൻസ്  �ക ഈ സർ�ാർ വർ�ി�ി�്
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ഡി) ഉ�്. അപകട ഇൻ�റൻസ്  �ക 5 ല��ിൽ

നി�ം 10 ല�മായി വർ�ി�ി�ി��്. 17.12.2017
�തൽ ��് ഇൻ�റൻസ്  പ�തി �കാരം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട/ അവ�െട നിയമാ��ത
ആ�ിതർ�് ലഭി�� ധനസഹായം
അ�ാ�െ്മ�ിൽ ക�ാ�ം. നിലവിൽ 17/12/2020
�തൽ 16/12/2021 വെര
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം

അ�ബ�െ�ാഴിലാളികൾ��� അപകട
ഇൻ�റൻസ്  പ�തി ���ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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