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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 527 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം ,
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖലയിൽ
ഗണ�മായ പ�വഹി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ജീവിത നിലവാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) ഉ�്. െപാ� സ�ഹ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ
െപാ� വിഭാഗ�ിെ� വാർഷിക �തിശീർഷ
വ�മാന�ിെ� പ�തിയിൽ താെഴ മാ�മാണ്
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആേളാഹരി �തിശീർഷ
വ�മാനം. 2015-16 വർഷം െപാ�വിഭാഗ�ിേ�ത്

1,64,554/ �പ�ം മ��െ�ാഴിലാളി�േടത്

81,494/- �പ�ം ആണ്. വിവിധ േമഖലകളിൽ
�േത�കി�  ്മ�� വിഭവ സംര�ണ�ി�ം, വിഭവ
മാേനെ��ി�ം െപാ� േമഖലാ സംവിധാനം വഴി
വാ�കൾ യഥാ സമയം അ�വദി� ധന
മാേനെ��ിൽ േബാധവൽ�രണം നട�ി�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാന�ിൽ വർ�നവ്
ഉ�ാ� �തിന് കഴി� വർഷ�ളിൽ
കഴി�ി��്. തൽഫലമായി മ��

െ�ാഴിലാളിക�െട �തിശീർഷ വ�മാ ന�ിൽ

േനരിയ േതാതിൽ വർ�നവ് ഉ�ായി��്.
നിലവിൽ (2019-20 െല ത�രിത പരിേശാധനാ
കണ� �കാരം) െപാ�വിഭാഗ�ിെ� ആേളാഹരി

�തിശീർഷ വ�മാനം 2,45,323/- �പ�ം
മ��െ�ാഴിലാളിക�േടത് 1,19,330/- �പ�ം
ആണ്. മ�� െ�ാഴിലാളി സ�ഹെ��ം

വിശിഷ�ാ മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം സാ�ഹി
കമാ�ം സാ��ികമാ�ം ഉയർ�ി െ�ാ�്
വ��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��ം അ�ബ�
ഏജൻസിക�ം നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ
പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1. സ�ാദ�
സമാശ�ാസ പ�തി 2. തീര�േദശ�് 50
മീ�റി�ളളിൽ താമസി��വ�െട �നരധിവാസ
പ�തികൾ 3. വിദ�ാഭ�ാസ സഹായ പ�തികൾ 4.
മ��ബ�ന യാന�ൾ�ം എ�ി�കൾ�ം

ഇൻ�റൻസ്  പ�തി 5.�ര�ിത മ��ബ�നം
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ഉറ�ാ�� കടൽ �ര�ാ പ�തി. 6. പര�രാഗത
മ��െ�ാഴി ലാളികൾ�് 75%
സ�ിഡിേയാ��ടി ഇൻ�േല�ഡ്  േബാ�്
നൽ�� പ�തി. 7.പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാ

ളികൾ�് �ര�ിത മ�� ബ�നം

ഉറ�ാ��തിന് എഫ്.ആർ.പി േബാ�്, ആഴ�ടൽ

മ��ബ�ന േബാ�കൾ എ�ിവ നൽ��
പ�തി. 8.സ�� പ�തി (മ��െ�ാഴി ലാളി
വനിതകൾ�് ബസ്  സർ�ീസ്)
9.മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ടർ ചികി�ാ

ധനസഹായം നൽ�� തിനായി തീേരാ�തി
പ�തി. 10.ഓഖി �നരധിവാസ പ�തികൾ.
11.മ��െ�ാഴിലാളി/അ�ബ�െ�ാഴിലാളി

��് ആ�ി ഡ�് ഇൻ�റൻസ്  പ�തി. 12. േകരള
മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്
നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തികൾ 13. മ��െഫഡ്

വഴി നട�ാ�� പ�തികൾ 14.മ��െ�ാഴിലാളി

വനിതകൾ�് സാഫ് �േഖന സ�യം െതാഴിൽ
കെ���തി�ളള പ�തി. 15.
മ��െ�ാഴിലാളി െപൻഷൻ 16.
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് മ���ട്  �ഷി
പ�തികൾ

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക,
വിദ�ാഭ�ാസ, ആേരാഗ� േമഖലകളിൽ �േരാഗതി
ഉ�ാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� �ധാന
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


