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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 419 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

ഈ സർ�ാർ അസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�ായി നട�ിയി��

�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(എ)

എ) അസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�� സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തി�ം,
ശാ�ീകരി��തി�മായി അസംഘടിത
ദിവസ േവതന െതാഴിലാളികൾ��
ആശ�ാസ നിധി, അവശതയ�ഭവി��
മരംകയ� െതാഴിലാളികൾ�� െപൻഷൻ
പ�തി, അംസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�� �സവാ��ല��ൾ
എ�ീ �� ്വ�ത�� കർ� പ�തികൾ
ഏേകാപി�ി� ്‘അസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�� സാ�ഹ� സംര�ണം’
പ�തി െതാഴിൽ വ�� ്�േഖന നട�ിലാ�ി
വ��. �ടാെത േകരള ആർ�ിസാൻസ്
േ�മനിധി �ീം 2011, േകരള ഗാർഹിക
െതാഴിലാളി േ�മനിധി �ീം 2011, േകരള
പാചക െതാഴിലാളി േ�മനിധി �ീം 2011,
േകരള ബാർബർ & ബ��ീഷ�ൻ െതാഴിലാളി
നിധി �ീം 2004, േകരള േ�� െതാഴിലാളി
േ�മനിധി �ീം 2011 എ�ിവ ഏേകാപി�ി�്
2015-ൽ േകരള അസംഘടിത സാ�ഹ�
�ര�ാ പ�തി നിലവിൽ വരിക�ം, േകരള
സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി
സാ�ഹ� �ര�ാ േബാർഡ് �േഖന പ�തി
നട�ിലാ�ി വരിക�ം െച��.

(ബി) േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ായി
െതാഴിൽ �ലേ�ാ അതിന് സമീപേ�ാ ഭവന
സൗകര�ം ഒ���തിനായി ഉേ�ശി��േ�ാ;
അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ായി

(ബി)

ബി) േകരള�ി�ടനീളം േജാലി െച��
േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം, അവ�െട
��ംബ�ൾ�ം �ചിത��ം, �ര�ിത�മായ
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നട�� ഭവന പ�തി�െട �വർ�നം

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
പാർ�ിട സൗകര�ം േതാ�ം േമഖലയിേലാ
അതി� സമീപേ�ാ നൽ��തിനായി
െതാഴിൽ വ�� ്ഭവനം പ�തി വിഭാവനം
െച�ി��.് ��ത പ�തി �കാരം
��ാറിെല, െക.ഡി.എ� ്വിേ�ജിൽ
ഭവനരഹിതരായ 10 �ണേഭാ�ാ�െള
െതരെ��� ്ഒ�ത ്വീ�ക�െട
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ൈകമാ�ക�ം
െച�ി��.്

 

ഭവനം പ�തി ഓൺ �വർ ഓൺ ഹൗസിംഗ് 
�ീമിൽ - െതാഴിൽ വ��ിെ� കീഴി��
െപാ� േമഖലാ �ാപനമായ ആർ, പി.എൽ.
-െല �രഹിത�ം ഭവന രഹിത�മായ േതാ�ം
െതാഴിലാളികൾ�ായി �ള��ഴ
റീഹാബിലിേ�ഷൻ �ാേ�ഷൻ ലിമി�ഡി�
േവ�ി 5 ഏ�ർ �ലം വി� നൽ�ക�ം
412.6 സ്ക�യർ ഫീ� ് വി�ീർ��ിൽ 40
വീ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�നം
ആരംഭി�തിൽ 6 വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി ൈകമാറിയി�ളളതാണ ്. 

േകരള�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ
അസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�ം �റ� േവതന��
േജാലി�ാർ�ം താ�ാനാ�� വില�് ന�
�ണ നിലവാര�� അ�ാർ�െ്മ�കൾ
നിർ�ി� ്നൽ�� പ�തിയാണ ്ജനനി
പ�തി. ജനനി പ�തി - േപാ�േ�രി
�ീമിൽ 4 ടവ�കളിലായി െമാ�ം 296
അപാർ�െ്മ�കളാണ ്നിർ�ി��ത.്
�ടാെത, ജനനി േ�ാജ�് - അടിമാലി �ീമിൽ
ഏകേദശം 1,22,676 ച�ര� അടി��
ഏഴ ്നിലക�� അപാർ�െ്മ� ്േകാം��്
നിർ�ി� ്ൈലഫ് മിഷനി�െട അടിമാലി �ാമ
പ�ായ�ിന് ൈകമാ�ക�ം െച�ി��.് 

(സി)
അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�്
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� നൽ��ത് സംബ�ി�്

സ�ീകരി� �വർ�ന�ൾ വിശകലനം
െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) സി) ഇ�. അസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികെള നിലവിൽ ഇ. എസ് .ഐ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി� ; അപകട
ഇൻഷ�റൻസ് , ��് ഇൻഷ�റൻസ്  �ട�ിയ
ആ��ല��ൾ ഏർെ���� കാര��ം നിലവിൽ
പരിഗണനയിലി�. 
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


