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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 67 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�� സ��് വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 

�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീമതി െദലീമ 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി നട�ാ��തി�െട
െതാഴി�ം ഉപജീവനമാർഗ�ം ന�െ���
മ��െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പ�തി�െട
ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ��് ഉപജീവനം ന�മാ�� മ��െ�ാഴി

ലാളികൾ�് സമ�മായ ന�പരിഹാര
�നരധിവാസ പാേ�ജ്  സർ�ാർ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. േ�ാജ�മായി ബ�െ��്

ഉപജീവനമാർഗം ന�െ��� ചി�ി/േലാബ്�ർ
വിഭാഗ�ിെല ക�മര�ി�ിെ�ാഴിലാ ളികൾ,
കര�ി�ിെ�ാഴിലാളികൾ, ചി�ി��വട�ാർ
എ�ീ വിഭാഗ�ിൽെ�� 262 േപർ�് 12.35 േകാടി
�പ�ം കരമടിെ�ാഴിലാളികൾ�്

ന�പരിഹാരമായി 900 േപർ�് 52.61 േകാടി
�പ�ം വിതരണം െച� കഴി�. നിർ�ാണ
കാലയളവിൽ പ�തി �േദശം ��ി
േപാേക�തിനാൽ 1221 മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

29.95 ല�ം ലി�ർ (23.02 േകാടി �പ) മെ��
വിതരണം െച�ി��്. റിേസാർ�്
െതാഴിലാളികളായ 211 േപർ�് 6.08 േകാടി �പ
വിതരണം െച�ി��്. നാല് സ�യം സഹായ
സംഘ�ളിെല 33 േപർ�് 0.08 േകാടി �പ
നൽകിയി��്. ഇ�കാരം പ�തി ബാധിത
�േദശ� ളിെല 2627 േപർ�് ജീവേനാപാധി
ന�പരിഹാരമായി 94.14 േകാടി �പ ഇതിനകം
തെ� വിതരണം െച� കഴി�. �ടാെത
മ��െ�ാഴി ലാളിക�െട �നരധിവാസ
പ�തി�െട ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിവ��. ആയതിനായി

475 േകാടി �പ�െട പ�തി�് അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. ടി പ�തി സമയ ബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് ആരംഭി� േ�ാജ�്
ഇം�ിെമേ�ഷൻ �ണി�് 30.36 േകാടി �പ�െട
പ�തികൾ അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ക�ം



2 of 3

ഇതിൽ മ��സ��് വർ�ി�ി��തിനായി
��ിമപാര് നിർ�ി��തി�� േ�ാജ�ിനായി
3.75 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി നൽകി പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

ഇതിെ� ഭാഗമായി മ���ിെ� ആവാസ

വ�വ� ��ി�  ്മ�� സ��്

വർ�ി�ി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ��് ഉപജീവനം ന�മാ�� മ��െ�ാഴി

ലാളികൾ�് സമ�മായ ന�പരിഹാര
�നരധിവാസ പാേ�ജ്  സർ�ാർ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. േ�ാജ�മായി ബ�െ��്

ഉപജീവനമാർഗം ന�െ��� ചി�ി/േലാബ്�ർ
വിഭാഗ�ിെല ക�മര�ി�ിെ�ാഴിലാ ളികൾ,
കര�ി�ിെ�ാഴിലാളികൾ, ചി�ി��വട�ാർ
എ�ീ വിഭാഗ�ിൽെ�� 262 േപർ�് 12.35 േകാടി
�പ�ം കരമടിെ�ാഴിലാളികൾ�്

ന�പരിഹാരമായി 900 േപർ�് 52.61 േകാടി
�പ�ം വിതരണം െച� കഴി�. നിർ�ാണ
കാലയളവിൽ പ�തി �േദശം ��ി
േപാേക�തിനാൽ 1221 മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

29.95 ല�ം ലി�ർ (23.02 േകാടി �പ) മെ��
വിതരണം െച�ി��്. റിേസാർ�്
െതാഴിലാളികളായ 211 േപർ�് 6.08 േകാടി �പ
വിതരണം െച�ി��്. നാല് സ�യം സഹായ
സംഘ�ളിെല 33 േപർ�് 0.08 േകാടി �പ
നൽകിയി��്. ഇ�കാരം പ�തി ബാധിത
�േദശ� ളിെല 2627 േപർ�് ജീവേനാപാധി
ന�പരിഹാരമായി 94.14 േകാടി �പ ഇതിനകം
തെ� വിതരണം െച� കഴി�. �ടാെത
മ��െ�ാഴി ലാളിക�െട �നരധിവാസ
പ�തി�െട ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിവ��. ആയതിനായി

475 േകാടി �പ�െട പ�തി�് അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. ടി പ�തി സമയ ബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് ആരംഭി� േ�ാജ�്
ഇം�ിെമേ�ഷൻ �ണി�് 30.36 േകാടി �പ�െട
പ�തികൾ അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ക�ം
ഇതിൽ മ��സ��് വർ�ി�ി��തിനായി
��ിമപാര് നിർ�ി��തി�� േ�ാജ�ിനായി
3.75 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി നൽകി പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��.

(സി) തീര െെന�ണ� പ�തിയി�െട ഏെതാെ�
കാര��ളാണ് ല��മി��ത്; പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) സാഫ് �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� തീരൈമ�ി
പ�തിയി�െട മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല
+2 പാ�ായ 20 �ം 35 �ം ഇടയിൽ �ായ�ളള
അഭ��വിദ�രായ �വതികൾ�് വിവിധ
േമഖലകളിൽ െതാഴി�ം വ�മാന�ം
േനടിെയ���തിന് �ാ�രാ��തിനായി
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അവ�െട വ��ിത�വികസനം, േന�പാടവം,
െപാ�വി�ാനം, കംപ��ർ പരി�ാനം �ട�ിയ
വിഷയ�ളിൽ ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�്
തീരൈന�ണ� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


