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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 598 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാ�യം െട�്�യിൽസ്  നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)
േകാ�യം െട�്�യിൽസ്  എ��ം േവഗം �റ�്
�വർ�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) േകരള േ��് െട�്�യിൽ േകാർ�േറഷെ� ഒ�
�ണി�ായ േകാ�യം െട�്�യിൽസ്  എ��ം
േവഗം �റ�് �വർ�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(ബി) േകാ�യം െട�്�യിൽസ്  ആ�നിക
നിലവാര�ിൽ നവീകരി��തി�ം എ��ം
േവഗം �റ� �വർ�ി�ി�വാ�ം ഉപകരി��
വിധ�ിൽ 10 േകാടി �പ അ�വദി�ണെമ�
െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട ആവശ�ം സർ�ാർ
അംഗീകരി�േമാ;

(ബി)

ഇ� സംബ�ി� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിൽ
ലഭി�ി�ി�.

(സി)

�ാപന�ിെ� ൈവദ�തി �ടി�ിക, പി.എഫ്.
�ടി�ിക, ഇ.എസ് .ഐ. , �ാ�വി�ി,
െസാൈസ�ി �ടി�ിക, െതാഴിലാളികൾ��
ശ�ള �ടി�ിക എ�ിവ എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�യം െട�്�യിൽസിെ� നിലവിെല ൈവദ�തി
�ടി�ിക, പി.എഫ്.�ടി�ിക, ഇ.എസ് .ഐ,
�ാ�വി�ി, െസാൈസ�ി �ടി�ിക,
െതാഴിലാളികൾ�� ശ�ള �ടി�ിക
സംബ�ി� വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.
ൈവദ�തി �ടി�ിക - 462.71 ല�ം �പ
പി.എഫ്.�ടി�ിക - 232.79 ല�ം �പ
ഇ.എസ് .ഐ - 54.21 ല�ം �പ �ാ�വി�ി -
55.01 ല�ം �പ െസാൈസ�ി �ടി�ിക- 41.79
ല�ം �പ െതാഴിലാളികൾ�� ശ�ള
�ടി�ിക - 225.47 ല�ം �പ

(ഡി)

ര� വർഷ�ാലമായി അട�ി�ിരി�� േകാ�യം
െട�്�യിൽസ്  െതാഴിലാളികൾ�് ഈ
ഓണ�ാല�് യാെതാ�വിധ സഹായ��ം
ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ശ�ള�ടി�ികെയ�ി�ം
നൽകാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ഴി� ഓണ�ാല�് േകാ�യം
െട�്�യിൽസിെല ജീവന�ാർ�് േബാണസ് ,
െ�ഷ�ൽ െഫ�ിവൽ അലവൻസ് ,
അ�ൻഡൻസ്  ഇൻെസ�ീവ് എ�ീ
ഇന�ളിലായി 13,09,665/- �പ വിതരണം
െച�ി��്. �ടാെത ശ�ള �ടി�ികയിന�ിൽ

2019 ഡിസംബർ മാസെ� 11,35,445 �പ�ം
ഓണ�ാല�് നൽകി യി��.

(ഇ) എെ��ാം �തിബ��ളാണ് ക�നി
�റ��തിന് ��തായി ഉ�ായിരി��െത�്

(ഇ) (1) 90% ന് �കളിൽ �വർ�ന�മത

ൈകവരി��തിന് േവ�ി എ�ാ വിഭാഗം



2 of 2

വ��മാ�ാേമാ; െതാഴിലാളികെള�ം (�ീ െതാഴിലാളികൾ
ഉൾെ�െട) ഉൾെ���ി ��് ഷി�ം
�വർ�ി�ി�ാൽ മാ�േമ മിൽ ലാഭകരമായി
�േ�ാ�് െകാ�േപാ�വാൻ സാധി�ക��. (2)
�� ഷി�ി�ം േജാലി� ഹാജരാേക�
ജീവന�ാ�െട കരട്  ഷി�് �മം േകാർ�േറഷൻ
�സി�ീകരി�ി��. ഇതിെനതിെര മി�ിെല 27
�ീ െതാഴിലാളികൾ ബ�.േകരള
ൈഹേ�ാടതിയിൽ W.P.(C) No.2826/2021
ന�രായി ഫയൽ െച� േകസിൽ
പരാതി�ാരായ 27 �ീ െതാഴിലാളികെള രാ�ി
ഷി�ിൽ േജാലി�് നിേയാഗി��ത് േ� െച�
െകാ�് ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട സിംഗിൾ
െബ�് ഉ�രവായ�ം മിൽ �റ�്
�വർ�ി�ി��തിന് തട�ം ഉ�ാ�ിയി��്.
സിംഗിൾ െബ�് വിധിെ�തിെര േകാ�യം
െട�്�യിൽസ്  മാേനെ��് ഡിവിഷൻ െബ�ിൽ
അ�ീൽ െകാ��ക�ം ആയത് ബ�.
ൈഹേ�ാടതി മീഡിേയഷന് വി�ക�ം െച�.
മീഡിേയഷൻ നട�െകാ�ിരി�കയാണ്.
െതാഴിലാളികൾ �� ഷി�ി�ം േജാലി െച�ാൻ
ത�ാറായാൽ ക�നി �റ� �വർ�ി�ി�ാൻ

കഴി��താണ്.

(എഫ്) േകാ�യം െട�്�യിൽസിെ� 23 ഏ�ർ �ല�

ക�നി�െട �വർ�നം

െമ�െ����തിെനാ�ം വ�വസായ വ��ിന്
കീഴിൽ വ�� ഐ. ടി പാർ�് േപാ�� െപാ�
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(എഫ്)

േകാ�യം െട�്�യിൽസിെ� സ�ർ�
നവീകരണ�ിനായി വിശദമായ പ�തി �പേരഖ
റിയാബ് �േഖന ത�ാറാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


