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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 417 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ാ�� �മിക് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ വി േജായി, 

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�ിെ� നിർ�ാണ, വ�ാപാര, വാണിജ�
േമഖലകളിലട�ം അതിഥി െതാഴിലാളികൾ
നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� നിർ�ാണ വ�പാര വാണിജ�
േമഖലകളിൽ അതിഥി െതാഴിലാളികൾ നട��

�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി��്.
സം�ാന�ിെ� വികസന�വർ�ന�ളിൽ

�േത�കി�  ്നിർ�ാണം, ൈ��ഡ് , േഹാ�ൽ
�ട�ിയ െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ അതിഥി
െതാഴിലാളിക�െട േസവനം അത��ാേപ�ിതമായ

സാഹചര�മാണ് ഉ�ത്.

(ബി)

േകാവിഡാന�രം സം�ാനേ��്

തിരിെ��� അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�്
േകാവിഡ്  പരിേശാധന�ം വാ�ിേനഷ�ം
നൽ��തിന് െതാഴിൽ വ��് �മീകരണ�ൾ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് വാ�ിേനഷൻ
ഉറ�ാ��തിനായി െതാഴിൽ വ��് �േത�ക
നടപടി സ�ീകരി�ി��്. സം�ാന�്

ഉ�ായി���ം ��തായി സം�ാനേ��്

വ���മായ എ�ാ അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ം
വാ�ിേനഷൻ ഉറ�ാ��തിനായി വിവിധ
വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട െതാഴിൽ
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�.
ഇ�കാരം നാളി�വെരയായി 3,11,680
െതാഴിലാളികൾ�് 1-ാം േഡാസ്  വാ�ി�ം 67,581
െതാഴിലാളികൾ�് 2-ാം േഡാസ്  വാ�ി�ം
ലഭ�മാ�ിയി��്. അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട
വാ�ിേനഷൻ �വർ�ന�ൾ�ായി 20/09/2021
തീയതിയിെല സ.ഉ (സാധാ)644/21/DMD ന�ർ
ഉ�രവ് �കാരം PM care ഫ�ിൽ നി�ം 5
േകാടി �പ അ�വദി�ി��്.

(സി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് രജിേ�ഷ�ം മ�്
സൗകര���ം ഒ���തിന് െതാഴിൽ വ��്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ജി�ാ
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവര
േശഖരണ�ം രജിേ�ഷ�ം തിരി�റിയൽ കാർ�ം
ആേരാഗ� പരിര��ം ല��മി�െകാ�്

27.10.2016 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.1325/16/െതാഴിൽ �കാരം ആവാസ്

ഇൻ�റൻസ്  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്.
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01/11/2017 �തലാണ് ഈ പ�തി
ആരംഭി�ി�ളളത്. 21/10/2021 തീയതി വെര
5,09,865 എ�ം െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ ടി
പ�തി �േഖന �ർ�ീകരി�ി��്. േകാവിഡ്  ഒ�്,
ര�് തരംഗ കാലയളവിൽ സം�ാന െതാഴിൽ
വ��ിെല ഫീൽഡ്  െലവൽ ഓഫീസർമാർ �േഖന ടി
കാലയളവിൽ താമസി�  ്വ�ി�� അതിഥി
െതാഴിലാളിക�െട �ർ� വിവരം ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ േശഖരി�െകാ�് അവ�െട
േ�മ �വർ�നം ഉറ�ാ�ിയി��്.
സം�ാനേ��് േജാലി�ായി വ�� എ�ാ
അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട�ം രജിേ�ഷൻ
ഉറ�ാ��തിനായി ഒ� േപാർ�ൽ/െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷൻ �പീകരി��തിന്
തീ�മാനി�ി��്. ടി ആ�ിേ�ഷൻ �േഖന
സം�ാനേ��് കട�വ��തിന് �ൻപ് തെ�
അവ�െട വിവര�ൾ വ��ിന് ലഭ�മാ��
തര�ിലാണ് ടി ആ�ിേ�ഷൻ �പകൽ�ന
െച�ി��ത്. �ടാെത 9 ജി�കളിൽ
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ
ആരംഭി��തി�� അ�മതി നൽ�ക�ം
ആയത് �ാവർ�ികമാ�ി നിലവിൽ
�വർ�ി�വ���ം ബാ�ി 5 ജി�കളിൽ �ടി
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ ആരംഭി��തി��

അ�മതി ലഭ�മാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ആയത് ഉദ്ഘാടനം െച��തി�� നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ി��്.

(ഡി) അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട വിവിധ ആവശ��ൾ

പരിഹരി��തി�ളള �മിക് െഫസിലിേ�ഷൻ
െസ��ക�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാന�് േജാലി െച�� അതിഥി
െതാഴിലാളിക�െട േ�മ �വർ�ന�ൾ�ായി

സർ�ാർ ആവി�രി�ി�� ‘ആവാസ്  പ�തി’
�െട രജിേ�ഷൻ, അതിഥി
െതാഴിലാളികൾ�ാ�� ലീഗൽ എയ്ഡ് , െതാഴിൽ
സാഹചര��െള സംബ�ി� വിശദീകരണം,
സംശയ �രീകരണം സം�ാന സർ�ാർ അതിഥി
െതാഴിലാളികൾ�ായി നൽകിവ�� മ�്
േ�മ�വർ�ന�െള�റി�� വിവരണം എ�ിവ
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ��തിനായി വടേ�
ഇ��ൻ ഭാഷകൾ ൈകകാര�ം
െച�ാനറിയാ��വെര െഫസിലിേ��റായി
നിയമി�  ്െകാ�് അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�്
നിയമപരമായ ആ��ല���ം േ�മ

ആ��ല���ം െതാഴിൽ സാഹചര���ം മ�്
സഹായ��ം ഉറ�ാ�ക എ�താണ്
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��ക�െട ല��ം. �ടാെത
നിയമപരമായ നിേഷധ�ൾ സംബ�ിേ�ാ

മെ�െ��ി�ം ആവശ�ം സംബ�ിേ�ാ
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െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�റിൽ ഏെത�ി�ം
പരാതികൾ അറിയി�� പ�ം ആയത്

ബ�െ�� ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർ�് ൈകമാറി
നടപടി സ�ീകരി�  ്�� പരിഹാരം കാ��തി��

നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


