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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 521 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ്,
�ീ. എൻ. എ. െന�ി��് , 
�ീ. പി. ഉൈബ�� , 
�ീ. പി. അ�ൽ ഹമീദ് 

�ീ സജി െചറിയാൻ
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് കടൽേ�ാഭം �ലം വീട്  ന�െ��
മ��െ�ാഴിലാളികെള �രിതാശ�ാസ
ക�ാ�കളിൽ പാർ�ി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) കടൽേ�ാഭം �ലം വീട്   ന�െ��്  തി�വന��രം
ജി�യിൽ 6 ക�ാ�കളിലായി 21 ��ംബ�ളിെല 62
േപ�ം, ആല�ഴ ജി�യിൽ 2 ക�ാ�കളിലായി 6
��ംബ�ളിെല 17 േപ�ം താൽ�ാലിക
�രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിൽ കഴി���്.

(ബി)

ഇവർ എ� കാലമായി �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിൽ
കഴി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ വലിയ�റയിെല 4
ക�ാ�കളിലായി 18 ��ംബ�ൾ 2019 �ത�ം
�ള�ർ �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ിെല 3 ��ംബ�ൾ
2021 �ത�ം �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിൽ കഴി�
വ��. ആല�ഴ അ�ല�ഴ മ��ഭവൻ

പരിധിയിൽ 5 ��ംബ�ൾ വള�വഴി

മ��െഫഡിെ� മെ�� ബ�ിന്  സമീപം
മ��െഫഡിെ� ��തായി പണി കഴി�ി�
െക�ിട�ിൽ 47 ദിവസ�ളാ�ം േതാ��ളളി
മ��ഭവൻ പരിധിയിെല ഒ� ��ംബം കരിനില
വികസന ഏജൻസിയിൽ 12 വർഷ�ളാ�ം
കഴി�കയാണ് .

(സി) ഇവെര അടിയ�രമായി �ന:രധിവസി�ി�വാൻ
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

(സി) �നരധിവാസ�ിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം
ജി�യിൽ തി�വന��രം താ��ിൽ
കടലാ�മണ�ിൽ വീട്   ന�െ��്  �രിതാശ�ാസ
ക�ാ�ി�ം ബ�വീ�കളി�ം മ�ം കഴി�ി��

ആ�കൾ�്  വാടക വീ�കളിേല�്  മാറി
താമസി��തിന്  �തിമാസം 5500/- �പ
നിര�ിൽ വാടക നൽകി വ��. നിലവിൽ
വലിയ�റയിെല േപാർ�്  േഗാഡൗൺ - I, IV,
ബഡ്സ്   �ൾ, വലിയ�റ �.പി.എസ്  
എ�ിവിട�ളിലാണ്  ക�ാ�് �വർ�ി�് വ��ത് .
ടിയാ�കെള �ിരമായി �നരധിവസി�ി��തിന് 
���റയിൽ 81 േകാടി �പ െചലവിൽ400
�ാ�കൾ നിർ�ി��തിന് ബ�.�ഖ�മ�ി
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10/02/2023-ന് ശിലാ�ാപനം നട�ിയി��്.
നിർ�ാണ �വർ�നം �േരാഗമി�്  വ��.
�ള�ർ �ാമപ�ായ�ിൽ ക�ാ�കളിൽ
കഴി�� 3 ��ംബ�െള
�നരധിവസി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

അ�ല�ഴ മ��ഭവൻ പരിധിയിൽ 5 ��ംബ�ൾ
�നർേഗഹം പ�തി ധനസഹായം പര�ാ�മ� എ�
കാരണ�ാൽ പ�തിയിേല�്  വ��തിന് 
വിേയാജി�്  അറിയി�ി��. എ�ാൽ 14.03.2023
ന്  നട�ിയ ക�ാ�്  സ�ർശന�ിൽ �നർേഗഹം
പ�തി �കാരം മാറി താമസി��തിന് 
സ��രാെണ�്  അറിയി�ി��് . േതാ���ി
മ��ഭവൻ പരിധിയിൽ ഉൾെ����ം കരിനില
വികസന ഏജൻസി െക�ിട�ിൽ

താമസി���മായ ��ംബ�ിന് �റ�ാട്
മ��റ�് 3 െസ�് �മി�െട പ�യ�ം ഭവന
നിർ�ാണ�ിനായി 50,000/- �പ�ം �ൻ�റായി
അ�വദി�ി��. �രയിട�ിേല�് വഴി സൗകര�ം
ഇ�ാ�തിനാൽ ഭവന നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�.
പി�ീട്  ടിയാൻ �മി സറ�ർ െച�തിെന �ടർ�്
�ൻ�റായി അ�വദി� 50,000/- �പ �റവ് െച�്
�നർേഗഹം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ബാ�ി
�കയായ 9,50,000/- �പ അ�വദി�ി��്. ടി �ക
ഉപേയാഗി�് ഭവന�ിെ� വാർ�്
�ർ�ിയാ�ിയി��്. ടിയാന് അ�വദി� �ക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 

2015- 16 ൽ 50,000/- �പ �ൻ�റായി അ�വദി�.

�മി വില 3,18,500/-(28.07.2020)

ഒ�ാം ഗ� 2,22,600/- (12.11.2020)

ര�ാം ഗ�- 2,72,600 (21.03.2021)

��ാം ഗ� 1,36,300/- (10.05.2021)

ആെക - 10,00,000/-�പ 

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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