
1 of 5

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 559 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര��ാ�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ 

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

(എ)

ഈ സർ�ാർ െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ�
�ര��മായി ബ�െ��് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ)          െതാഴിൽ വ��ിെ� കീഴിൽ നിലവിൽ 16
േ�മനിധി േബാർ�കൾ �വർ�ി��. ഈ
േബാർ�കളിൽ അംഗ�ളാ��

െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട അർഹത��സരി�്
െപൻഷൻ, വിവാഹ ധനസഹായം, മരണാന�ര
ധനസഹായം, ചികി�ാ ധനസഹായം,
�സവാ��ല�ം, വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം എ�ിവ
നൽ���്. �ടാെത േകരള കർഷക െതാഴിലാളി
േ�മനിധി േബാർഡ്   അതി വർഷാ��ല�ം നൽകി
വ��. േകരള േമാേ�ാർ െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡ്   ��ംബ െപൻഷൻ, അപകട ചികി�ാ

ധനസഹായം, സ�യം വിരമി�ൽ െപൻഷൻ

എ�ിവ നൽ���്  േകരള ത�ൽ െതാഴിലാളി
േ�മനിധി േബാർ�ം േകരള �മ� െതാഴിലാളി
േ�മേബാർ�ം റി�യർെമ�്  ആ��ല�ം

നൽ���് . േകരള െച�കിട േതാ�ം െതാഴിലാളി
േ�മനിധി േബാർഡ്   അവശതാ െപൻഷൻ, ��ംബ
െപൻഷൻ, അേബാർഷൻ ധനസഹായം എ�ിവ
നൽകി വ��. േകരള േഷാ�് സ്   & െകാേമ��ൽ
എ�ാ�ിെ��് െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  
��ംബ െപൻഷൻ, മരണാന�ര െചലവ്  എ�ിവ
നൽകിവ��. േകരള ൈക�റി െതാഴിലാളി
േ�മനിധി േബാർഡ്  , േകരള ഈ�, കാ�വ�ി, തഴ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് , േകരള ബീഡി-
���് െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  എ�ീ ��
േബാർ�കൾ സാ��ിക താ�ൽ പ�തി

�കാര�� ആ��ല�ം നൽ���് .

(ബി) പര�രാഗത െതാഴിൽ േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�് ഈ സർ�ാരിെ�
കാലയളവിൽ നൽകിയി�ളള ആെക ധനസഹായം
എ�യായി��; വിശദമാ�േമാ;

(ബി)      പര�രാഗത െതാഴിൽ േമഖലയിെല

െതാഴിലാളികൾ�്  വിവിധ േ�മേബാർ�കൾ വഴി
�വെട േചർ�ം �കാര�� ധനസഹായം

വിതരണം െച�ി��് .
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േകരള ഈ� കാ�വ�ി തഴ െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡ്  

േകരള ഈ� കാ�വ�ി തഴ െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡിൽ നി�ം ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ ആെക 30,51,84,000/- �പ

ധനസഹായം നൽകിയി��് .

േകരള ൈക�റി െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  

േകരള ൈക�റി െതാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാർഡിൽ നി�ം ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ ആെക 30,04,75,384/- �പ

ധനസഹായം നൽകിയി��് .

േകരള ക�വ�ിെ�ാഴിലാളി ആശ�ാസ

േ�മനിധി േബാർഡ്  

േകരള ക�വ�ി െതാഴിലാളി ആശ�ാസ േ�മനിധി
േബാർഡിൽ നി�ം ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ ആെക 202,49,66,944/- �പ

ധനസഹായം നൽകിയി��് .

േകരള ബീഡി ���് െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡ്

േകരള ബീഡി-���് െതാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാർഡിൽ നി�ം ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ ആെക 5,23,69,000/- �പ

ധനസഹായം നൽകിയി��്.

േകരള സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി
സാ�ഹ� �ര�ാ േബാർഡ്  

േകരള സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി
േമഖലയിെല (പര�രാഗത െതാഴിലായ ൈക
െതാഴിലാളി, അല�് , ബാർബർ െതാഴിലാളി,
േ�� ജീവന�ാർ ഉൾെ�െട) െതാഴിലാളികൾ�് 
വിവിധയിന�ി�ളള ആ��ല� ധനസഹായമായി
ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ 58,97,68,636/-
�പ നൽകിയി��് .

(സി) സം�ാന�് അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ിനായി പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(സി) സം�ാനെ� അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ിനായി താെഴ�റ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ��.

1) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് ഇൻ�റൻസ്
പ�തി (ആവാസ്  )

        സം�ാന�്  അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട

േ�മ�ിനായി ആവാസ്   പ�തി നിലവി��് .
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േകരള�ിൽ േജാലി െച�� ഇതര സം�ാന

�ടിേയ� െതാഴിലാളികെള രജി�ർ

െച��തിനായി 2017-ലാണ്  ആവാസ്   പ�തി
ആരംഭി�ത് . വിവരേശഖരണം, രജിസ്  േ�ഷൻ,
ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്  , തിരി�റിയൽ കാർഡ്  
വിതരണം എ�ിവയാണ്  പ�തി�െട ല��ം.
18�ം 60�ം ഇടയിൽ �ായപരിധി��ിൽ

േകരള�ിെല�ി വിവിധ െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ
േജാലി െച�� ഇതര സം�ാന �ടിേയ�
െതാഴിലാളികളാണ്  പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ൾ.
രജി�ർ െച� അംഗ�ൾ�് ചിസ്-�സ്
എംപാനൽ െച� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ
25,000/- �പ വെര കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം
ലഭി�ം. �സവ�മായി ബ�െ�� ചികി�

ഉൾെ�െട ഇതിന് കീഴിലാണ്. രജി�ർ െച�
അംഗ�ൾ�് 2 ല�ം �പ�െട അപകട മരണ
ഇൻ�റൻ�ം ഒ� ല�ം �പ വെര�� ൈവകല�
ഇൻ�റൻ�ം ലഭി�ം. രജി�ർ െച�

അംഗ�ൾ�് നൽ�� തിരി�റിയൽ കാർഡ്
ആധാർ കാർഡിെ� മാ�കയി�� ഒ� മൾ�ി
പർ�സ്  �ണിക് ഇൻ�റൻസ്  ലി�്ഡ്

കാർഡാണ്. M/s. �ാർ�്  ഐടി സർവീസ്  
ൈ�വ�്  ലിമി�ഡ്   �േഖനയാണ്  ആവാസ്   പ�തി
നട�ിലാ��ത് . ജി�ാ കള�ർ െചയർമാനാ�ം
ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർ (എൻേഫാ�്െമ�് )
കൺവീനറാ�ം ഒ� ജി�ാതല നിരീ�ണ സമിതി
�വർ�ി��. ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ,
പ�ായ�്  െഡപ��ി ഡയറ�ർ, ജി�ാ േപാലീസ്  
േമധാവി, ഫാ�റീസ്   ആ�് േബായിേലഴ്  സ്   േ�ഡ്  -I
ഇൻെ��ർ എ�ിവരാണ്  സമിതിയിെല

അംഗ�ൾ. ചികി�ാ പാേ��ം ചികി��മായി

ബ�െ�� മ�്  കാര���ം തീ�മാനി�ാൻ ഒ�
സാേ�തിക സമിതി �വർ�ി��. ചിയാക് 
വഴിയാണ്  ചികി�ാ ആ��ല�ം നട�ിലാ��ത് .
ആവാസ്  ഇൻ�റൻസ്  കാർഡ്  2017 നവംബർ 1
�തൽ വിതരണം െച�. 516320 അ�ർ സം�ാന

�ടിേയ� െതാഴിലാളികൾ 31/8/2022 വെര

പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�ി��്. 

2) അ�ർ സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മ
പ�തി 2010

      അ�ർ സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മ
പ�തി േകരള െക�ിടനിർ�ാണ െതാഴിലാളി

േ�മനിധി േബാർഡ്  വഴിയാണ് നട�ിലാ��ത്.
േകരള �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മ പ�തിയിൽ
അംഗത�ം േന��വർ�് പ�തിയിൽ വിഭാവനം
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െച�ി�� �കാരം താെഴ പറ�� ആ��ല��ൾ
നൽകി വ��.

       മരണാന�ര ധനസഹായമായി 25,000/- �പ
നൽ��. േകരള സം�ാന�ിനക�്

െതാഴിലിൽ ഏർെ��ിരിെ� മരണമട��

ഏെതാ� �ടിേയ� െതാഴിലാളി�ം 2 ല�ം �പ
മരണാന�ര ആ��ല�ം നൽ��. േജാലി�ിെട
അപകടം �ലം പരിേ�ൽ�� അംഗ�ി�ം

�ായിയായി അവശത അ�ഭവി��

അംഗ�ി�ം ആശ�ാസ ധനസഹായം 25,000/-
�പ വെര നൽ��. ചികി�ാ ധനസഹായം
പരമാവധി 25,000/- �പ വെര�ം, ആ�പ�ിയിെല
കിട�ി ചികി��് പരമാവധി 20,000/- �പ
വെര�ം അ�വദി��താണ്. െടർമിനൽ

െബനിഫി�് ആയി �റ�ത് 25,000/- �പ�ം
പരമാവധി 50,000/- �പ�ം, ഭൗതിക ശരീരം
നാ�ിെല�ി��തിന് ധനസഹായം പരമാവധി
50,000/- �പ വെര�ം, �സവകാലയളവിൽ അവർ
േജാലി െച�� േമഖലകളിെല �ീ

െതാഴിലാളികൾ�് 3 മാസെ� മിനിമം േവതനം
നൽ�ക�ം െച��. 

3) ഇതര സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളികൾ�്
താമസ സൗകര�ം �ദാനം െച�ൽ (അ�ാ ഘർ)

        സം�ാന�് എ�� അതിഥി
െതാഴിലാളികൾ�് വാടക�് െചലവ് �റ�
േഹാ�ൽ സൗകര�ം �ദാനം െച��

പ�തിയാണിത്. പ�ി� �റികൾ, ഒ�ിലധികം
അ��ളകൾ, െമസ്   ഏരിയകൾ, �ളി�റികൾ,
േടായില�കൾ, മലിനജല ��ീകരണ �ാ�് ,
മഴെവ� സംഭരണം, ഡീസൽ ജനേറ�ർ ബാ��് ,
സിസിടിവി സംവിധാന�ൾ, അ�ിശമന

സംവിധാനം, പാർ�ിംഗ്  സൗകര��ൾ, വിേനാദം
എ�ിവയാണ്  മ�്  സൗകര��ൾ. പ�തി�െട
�ടർ��ായി 2023-24 ബഡ്ജ�ിൽ 300 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. 

4) ഗ�് വർേ��് ��ിലി റസിഡൻസ്  ഇൻ
േകരള (ആലയ്)

           1971 െല അ�ർ സം�ാന �ടിേയ�
െതാഴിലാളി നിയമ�ിെ� വ�വ�കൾ �കാരം
അതിഥിെ�ാഴിലാളികൾ�്  താമസസൗകര�ം

നൽ��തിനായി അവതരി�ി� ഭവന പ�തിയാണ് 
ആലയ്  . ഈ പ�തി �കാരം അതിഥി

െതാഴിലാളികൾ�്  അ��ള, കിട��റി, വരാ�,
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�ചി�റി എ�ിവ ഉൾെ�െട 6.5 ച�ര� മീ�ർ
വി�ീർണ�� താമസസൗകര�ം ഒ��ാനാണ് 
ഉേ�ശി��ത് . ഇതിനായി സർ�ാർ

നിയ�ണ�ി�� െവബ്   േപാർ�ൽ വഴി െക�ിട
ഉടമകൾ�്  വിശദമായ വിവര�ൾ നൽ�ക�ം
അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�്  വാടക നൽകി

വാ�ക�ം െച�ാം. നിലവിൽ േകാ�യം ജി�യിെല
പായി�ാട് , എറണാ�ളം ജി�യിെല െപ��ാ�ർ,
പാല�ാട്   ജി�യിെല പ�ാ�ി എ�ിവിട�ളിലാണ് 
പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


