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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 159 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ം ഉ�മന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

െകാവിഡ്  മഹാമാരിെയ�ടർ�് ല��ണ�ിന്
�വാസികൾ െതാഴിൽ ന�െ��് മടേ��ിവ�
സാഹചര��ിൽ അ�ര�ാർ�ായി �േത�ക
പാേ�ജ്  േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�്

�തികരണം അറിവായി�േ�ാ;

(എ) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ െതാഴിൽ
ന�െ��് വിേദശരാജ��ളിൽ നി�ം മട�ിവ�
�വാസികൾ�ായി 2000 േകാടി �പ�െട �േത�ക
പാേ�ജ്  അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��്
സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിെന
സമീപി�ി��. അ�ാരാ� �ടിേയ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സം�ാന�് ൈന�ണ�
േക��ൾ, തിരിെക എ�ിയ �വാസികെള
�നരധിവസി�ി��തി�ം സ�യം െതാഴിൽ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി സാ��ിക

സഹായം നൽ��തിന് സ�യം െതാഴിൽ പ�തി,
െതാഴിൽ ന�െ��് തിരിെകെയ�ിയ സാ��ിക

��ി���ഭവി�� �വാസിക�െട മ��െട
വിദ�ാഭ�ാസ�ി�േവ�ി വിദ�ാഭ�ാസ സഹായം,
�വാസി പാർ�ിടം, െമഡി�ൽ ഇൻ�റൻസ്  ഫ�്
എ�ി�െന�� പ�തികൾ
നട�ാ��തിേല�ായാണ് േക� സഹായം
അഭ�ർ�ി�ത്. സം�ാനം �േ�ാ�െവ�
ആവശ��േളാട്  അ��ലമായ �തികരണം
ഉ�ായി�ി�. ൈന�ണ� വികസനം സംബ�ി�്

സാ��ിക സഹായ�ി�� ഒ� െ�ാേ�ാസൽ
�ിൽ െഡവലപ്െമ�് & എ�ർെ�െനർഷി�്
മ�ാലയ�ിന് �േത�കമായി സമർ�ി���്.

(ബി) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി േനാർ�
��്സ്  �േഖന ധനകാര� �ാപന�െള

ഉൾെ���ി ആവി�രി�ി�� പ�തിെയ�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസ ജീവിത�ി�േശഷം മട�ിെയ��
�വാസികൾ� നാ�ിൽ സ�യം െതാഴിൽ
ആരംഭി��തിനായി സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��
പ�തിയാണ് േനാർ� ഡി�ാർട്െമ�് െ�ാജ�്
േഫാർ റിേ�ൺ എമി��് സ്  (NDPREM). ��ത
പ�തിയിൻ കീഴിൽ �ഷി, മ��ബ�നം, �ഗ
പരിപാലനം, വാണിജ�ം, െച�കിടവ�വസായം,
സർവീസ്  േമഖല, നിർമാണ േമഖല, ബിസിന�്
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എ�ീ േമഖലകളിൽ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി�� ബാ�കൾ വഴി വാ�
നൽകിവ���്. �തിയ സംരംഭ�ൾ
�ട�ാനായി 30 ല�ം വെര�� ബാ�്
വാ�കൾ�് 15% �ലധന സബ് സിഡി�ം ആദ� 4
വർഷേ��് 3% പലിശ സ�ിഡി�മാണ് പ�തി
�േഖന ലഭി�ക. സംരംഭകർ�്  ആവശ�മായ
അടി�ാന പരിശീലന�ം, പ�തി േരഖകൾ
ത�ാറാ�ാ�ം വാ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ��
സഹായ�ം സർ�ാർ �ാപനമായ സി.എം.ഡി
വഴി�ം ലഭ�മാ���്. പ�തി�െട ഭാഗമായി
േമഖലാടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത� പരിശീലനം,
േബാധവത്കരണം, െസമിനാ�കൾ, ബാ�ിൽ
സമർ�ിേ�� െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് എ�ിവ
േനാർ� ��്സ് , െസ�ർ േഫാർ മാേനജ്  െമ�്
െഡവലപ്െമ�് എ� �ാപനം �ഖാ�ിരം എ�ാ
ജി�കളി�ം നൽകി വ���്. �വാസി
�നരധിവാസ പ�തി വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി നിലവിൽ 17 ധനകാര��ാപന��മായി

ധാരണാപ�ം ഒ� വ�  ്വാ� ലഭ�ത
വി�ലെ���ിയി��്. �ണേഭാ�ാവ്

സമർ�ി�� അേപ� ധനകാര�
�ാപന�ിേല�് ശിപാർശ െച� അയ�ക�ം
അത് പരിേശാധി�  ്ധനകാര��ാപന�ൾ വാ�
അ�വദി�ക�മാണ് െച��ത്. �ടാെത
വിേദശരാജ��ളിൽ നി�ം �വാസി േകരളീയർ
െതാഴിൽ ന�െ��് തിരിെക നാ�ിെല��ത്
വ�ാപകമായേതാെട, െതാഴിൽ ന�െ��വെര�ം,
േകാവിഡ്  19 മഹാമാരിെയ�ടർ�് യാ�ാ
വില�കൾ �ലം തിരി� െതാഴിലിട�ളിൽ
േപാകാൻ കഴിയാെത �തിസ�ിയിലായവെര�ം

�നരധിവസി�ി��തിേല�ായി �വാസി ഭ�താ
പ�തികൾ�് �പം നൽകിയി��്.
തിരിെകെയ�ിയവർ�് ഉപജീവേനാപാധി�ം
വ�മാനമാർ��ം കെ���തിേല�ായി 3 തരം
വാ�ാ പ�തികളാണ് �വാസി ഭ�താ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��ത്. അവിദ� െതാഴിൽ
േമഖലയിൽ നി�ളള �റ� വ�മാന
പരിധിയിൽെ��വർ�ായി ��ംബ�ീ �ഖാ�ിരം -
�വാസി ഭ�താ - േപൾ (ഒരാൾ�് പരമാവധി 2
ല�ം �പ പലിശ രഹിത വാ�) െച�കിട െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിേല�ായി
െക.എസ് .എഫ്.ഇ/േകരള ബാ�് �ഖാ�ിരം -
�വാസി ഭ�താ - ൈമേ�ാ (ഒരാൾ�് പരാമാവധി 5
ല�ം �പ വാ��് പരമാവധി 1 ല�ം �പ
�ലധനസ�ിഡി + �ത�മായി തിരി�ട��വർ�്
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ൈ�മാസ കാലയളവിൽ പലിശ സ�ിഡി)
വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�ായി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �ഖാ�ിരം - �വാസി ഭ�താ
- െമഗാ (ഒരാൾ�് പരാമാവധി 2 േകാടി �പ, 8.25
�തൽ 8.75 % വെര പലിശ, 3.25 �തൽ 3.75%
വെര ൈ�മാസ കാലയളവിൽ പലിശ സ�ിഡി)

(സി)

�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ം ഉ�മന�ം
ല��മി�് �വർ�ി�� �വാസി സംഘ��െട
�വർ�ന�ിന് േ�ാ�ാഹനം നൽ��േ�ാ;

(സി) �വാസ ജീവിതം കഴി�് തിരിെകെയ�ിയവ�െട

�നരധിവാസ�ം സാ��ിക ഉ�മന�ം ല��മി�്
�വർ�ി�� �വാസി സംഘടനക�െട
�വർ�നം െമ�െ����തി�േവ�ി �വാസി
മലയാളിക�െട സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
ഒ��വണയായി �� ല�ം �പ വെര
വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി ധനസഹായം
നൽ���്. �റ�ത് 10 േപർെ��ി�ം
െതാഴി�ം വ�മാന�ം ലഭ�മാ�� സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് അെ��ിൽ നിലവി�ളള
സംരംഭ�ൾ േമൽ�കാരം
വികസി�ി��തി�മാണ് ര�് ല�ം �പ
�വർ�ന �ലധനം നൽ��ത്. �ടാെത, ഒ�ാം
േലാക േകരള സഭ�െട �പാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ, തി�വന��രം േക�മാ�ി
സം�ാനെമാ�ാെക �വർ�നപരിധി���ം

�വാസികളായ േകരളീയ�െട േ�മ�ി�ം

�നരധിവാസ�ി�ം ആവശ�മായ സാ��ിക�ം

സാേ�തിക�മായ നിരവധി �തന കർ�
പ�തികൾ ആവി�രി�  ് നട�ാ�ാ�ക എ�
ല��േ�ാെട േകരള സം�ാന �വാസി േ�മ
വികസന സഹകരണ സംഘം �ി�ം 4499
ആരംഭി�ി��്. ��ത സഹകരണ സംഘ�ിെ�

�ാരംഭ �വർ�ന�ൾ�ായി ധനസഹായം
അ�വദി�ി��്.

(ഡി)

സർ�ാരിെ� േനരി�� ഇടെപടൽ െകാ�്
േനാർ� ��്സ്  �േഖന േന�മാർ�്
ജർ�നിയിേല�് അവസരം ലഭ�മായി�േ�ാ?

(ഡി) േകരള സർ�ാരിെ� േനരി�� ഇടെപടൽ െകാ�്
േനാർ� ��്സ്  �േഖന ന�മാർ�് ജർമനിയിേല�്
െതാഴിൽ അവസരം ലഭ�മായി��്. ഇ�മായി
ബ�െപ�് േനാർ� ��്�ം ജർ�ൻ സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ െഫഡറൽ എംേ�ാെ�ൻറ്
ഏജൻസി�ം ത�ിൽ ജർ�നിയിേല�് ന�മാെര
റി��് െച��തി�ളള കരാർ 2021 ഡിസംബർ
മാസം ര�ാം തീയതി ഒ�് വ�ി��്. ജർമൻ ഭാഷാ
പരിശീലന�ം റി��്െമൻ�ം േകാർ�ിണ�ി��

ഈ േ�ാജ�ിെല ആദ� ബാ�ിേല�� അേപ�
�ണി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


