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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 173 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

സാ��ന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സി.സി. ���ൻ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീമതി സി. െക. ആശ 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

തിരിെക എ�� �വാസികൾ�ായി േനാർ�
��്സ്  നട�ിലാ�ിവ�� സാ��ന പ�തി�െട
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. വിേദശ�് ���ിയത് ര�്
വർഷെമ�ി�ം േജാലി െച�േശഷം തിരിെക
എ�ിയ നിർ�നരായ �വാസികെള ഉേ�ശി�ാണ്
സർ�ാർ ഈ പ�തി�് �ട�ം �റി�ത്. ഓേരാ
വർഷ�ം അേപ�ക�െട�ം ധനസഹായം
ലഭി��വ�െട�ം എ�ം വളെരയധികം
വർ�ി�വ���്. ഈ സാ��ിക വർഷം
ബഡ്ജ�് വിഹിതമായ 30 േകാടി �പയിൽ
ഇ�വെര 3703 �ണേഭാ�ാ�ൾ�ായി 23.83
േകാടി �പ അ�വദി�ി��്. ധനസഹായം ��തൽ
േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാനായി ഇേ�ാൾ ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്.

(ബി) േകാവിഡാന�രം നാ�ിൽ സംരംഭ�ൾ
�ട��തിന് �വാസികെള
സഹായി��തിനായി േനാർ� ��്സ്  ആരംഭി�

പ�തി�് ലഭി� �തികരണം സംബ�ി�

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�രം െതാഴിൽ ന�െ��് തിരിെക
എ�ിയ �വാസികൾ�് നാ�ിൽ സംരംഭ�ൾ
�ട�ാൻ സഹായി��തിനായി '�വാസി ഭ�ത
പ�തി ' -�് �പം നൽകിയി��്.
ഉപജീവേനാപാധി�ം വ�മാനമാർ��ം
കെ���തിനായി ��് തരം വാ�ാ
പ�തികളാണ് ഉൾെ���ിയിരി��ത്. 1.
അവിദ� െതാഴിൽേമഖലയിൽ നി�ളള �റ�
വ�മാന പരിധിയിൽെപ�വർ�ായി ��ംബ�ീ
�ഖാ�ിരം - �വാസി ഭ�താ - േപൾ (ഒരാൾ�്
പരമാവധി 2 ല�ം �പ പലിശരഹിത വാ�) 2.
െച�കിട െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിേല�ായി െക.എസ് .എഫ്.ഇ/
േകരളബാ�് �ഖാ�ിരം - �വാസി ഭ�താ -
ൈമേ�ാ (ഒരാൾ�് പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വാ��് പരമാവധി 1 ല�ം �പ �ലധന സ�ിഡി
+ �ത�മായി തിരി�ട�ളളവർ�് ൈ�മാസ
കാലയളവിൽ പലിശ സ�ിഡി) 3.വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ�ായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി
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�ഖാ�ിരം - �വാസി ഭ�താ - െമഗാ (ഒരാൾ�് 25
ല�ം �തൽ 2 േകാടി �പ വെര 8.25 ശതമാനം
�തൽ 8.75 ശതമാനം വെര പലിശ നിര�ിൽ വാ�
+ 3.25 ശതമാനം �തൽ 3.75 ശതമാനം വെര
ൈ�മാസ കാലയളവിൽ പലിശ സ�ിഡി) 2600
സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ�് ൈക�ാ�്

നൽ��തിനായി ആവി�രി� �വാസി ഭ�ത
പ�തിയിൽ നാളി�വെര 7000-�ിലധികം

അേപ�കൾ ലഭി�ി��്. അേപ�ക�െട
വർ�നവ് കണ�ിെല��് �വാസി ഭ�താ-േപൾ
പ�തിയിൻ കീഴിെല �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം
1500 ൽ നി�ം 3000 ആയി ഉയർ�ാ�ം പ�തി
വിഹിതം 50 േകാടിയിൽ നി�ം 67.35 േകാടി
�പയായി ഉയർ�ാ�ം ഉ� സാധ�ത
പരിേശാധി�വ�കയാണ്.

(സി) ഇ�ര�ി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ
വി�ഖത കാണി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര

കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി)
ഇ�ര�ി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേദ�ാഗ�ർ വി�ഖത കാണി��തായി
��യിൽെ��ി�ി�.

(ഡി)

െപാ�, സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട

വിേദശേ��� റി��ിംഗ് സംവിധാനം
ശ�മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േനാർ�-��്സിന് നിലവിൽ െഫഡറൽ
എംേ�ാെ�ൻറ്  ഏജൻസി ജർ�നി, �ൈവ�്
നാഷണൽ ഗാർഡ്സ് , സൗദി ആേരാഗ�

മ�ാലയം, മാലി ദ�ീപ് ആേരാഗ� മ�ാലയം, മാലി
ദ�ീപ് വിദ�ാഭ�ാസ മ�ാലയം എ�ീ സർ�ാർ
ഏജൻസിക�മാ�ം, അൽ �വാസാത് ��് സൗദി,
�ബായ്  ല�ൻ േഹാ�ി�ൽ �ബായ് , കിങ്സ്
േകാേളജ്  േഹാ�ി�ൽ �ബായ് , ഐ.ബി.എൻ ��്
ബഹ്ൈറൻ, ഐ�ൺ ��് ഖ�ർ, ബിർള
പ�ി�് �ൾ ഖ�ർ �ട�ിയ സ�കാര� െതാഴിൽ
ദാതാ��മാ�ം റി��്െമൻറ്  സംബ�മായ

കരാ�കൾ ഉ�്. ആയതിൽ െഫഡറൽ
എംേ�ാെ�ൻറ്  ഏജൻസി�മായി ഉ� കരാർ
അ�സരി�  ്ന�മാർ�് ജർമൻ ഭാഷാ പരിശീലനം
സൗജന�മായി നൽ���ം �ടർ�് ജർമനിയിൽ
ഉ�ാ�� ഒഴി�കളിൽ നിയമി���മാണ്. ഈ
കരാർ �കാരം ആദ� ബാ�ിെ� റി��്െമ�ിന്
അേപ� �ണി�ി��്. മ�് ഏജൻസിക�മാ��
കരാർ അ�സരി�� റി��്െമൻറ്  നടപടിക�ം
നട� വ��. ഈ േകാവിഡ്  കാല�ം �തിമാസം
അൻപേതാളം ആ�കൾ�് േനാർ�-��്സ്  �േഖന
വിേദശ�് േജാലി ലഭ�മാ�ി വ��. ഇത്
വർ�ി�ി�ാനായി �തിയ െതാഴിൽ ദാതാ�െള
കെ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


