
1 of 11

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1963 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വാസികൾ�ായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) േനാർ� �ട്സിെ� കീഴിൽ �വാസികൾ�ായി
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േനാർ� �ട്സിെ� കീഴിൽ �വാസികൾ �ായി
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ, േ�മ പ�തികൾ
�േഖന �വാസികൾ�് ലഭ�മാ�� ധനസഹായം
എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��. 1) സാ��ന പ�തി - �വാസ ജീവിതം
കഴി�് മട�ിെയ�ിയവരിൽ സാ�ഹി ക�ം
സാ��ിക�മായി പി�ാ�ം നിൽ��വർ�ം
അവ�െട ��ംബാംഗ� ൾ�ം അടിയ�ിര
ഘ��ളിൽ സർ�ാരിെ� പി�ണ ഉറ�്
വ���തിനായി നട�ിലാ�ിയി�� ധനസഹായ
പ�തി. ഈ പ�തി �കാരം മരണെ��
�വാസി�െട ആ�ിതർ�് ഒ� ല�ം
�പവെര�ം, ��തര േരാഗ�ൾ�്
�രിതമ�ഭവി�� �വാസികൾ�് ചികി�ാ

ധനസഹായമായി 50,000/- �പ വെര�ം മ�്
ചികി��് 20,000/- �പ വെര�ം,
സാ��ികമായി പി�ാ�മായി ��
�വാസിക�െട െപൺമ��െട വിവാഹ�ിന്

15,000/- �പ�ം ധനസഹായം നൽ��. �ടാെത,
�വാസികളായ േകരളീയർ�ം അവ�െട
ആ�ിതർ�ം അംഗൈവകല� പരിഹാര�ിനായി

��ിമ�ാൽ, ഊ�വടി, വീൽ െചയർ �തലായവ
വാ��തിന് പരമാവധി 10,000/- �പ വെര
ധനസഹായം നൽ��. സാ��ന പ�തി�െട
�ണഫലം ��തൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിനായി നട�് സാ��ിക വർഷെ�
പ�തി വിഹിതം 27 േകാടി �പയിൽ നി�് 30
േകാടി �പയായി ഉയർ�ിയി��്. 2) �വാസി
�നരധിവാസ പ�തി (NDPREM) - വിേദശ�്

നി�ം തിരിെകെയ�ിയ �വാസികെള �േത�ക
ഉപേഭാ�ാ�ളായി പരിഗണി�  ്സർ�ാർ
നടപടി�മ�ൾ പാലി�  ്സ�യം െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് പിൻ�ണ നൽ��
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പ�തി. സംരംഭ�ൾ �ട�ാ� േ�ശി��വർ�്
സർ�ാർ �ാപനമായ െസ�ർ േഫാർ മാേനെ��്
െഡവല�്െമ�് (സി.എം.ഡി) �േഖന േവ�
ഉപേദശ��ം മാർ�നിർേ�ശ��ം ലഭ�മാ��
പ�തിയിൽ, 30 ല�ം �പവെര�� ബാ�്
വാ�കൾ�് 15% �ലധന സ�ിഡി�ം (പരമാവധി
3 ല�ം) 4 വർഷേ��് 3% പലിശ സ�ിഡി�ം
ലഭ�മാ���്. NDPREM പ�തി�െട �ണഫലം
��തൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��തിനായി
നട�് സാ��ിക വർഷെ� പ�തി വിഹിതം 18
േകാടിയിൽ നി�് 24.4 േകാടി �പയായി
ഉയർ�ിയി��്. 3)േനാർ� �വാസി
�നരധിവാസ ഏേകാപന സംേയാജന പ�തി(
�വാസി ഭ�ത) :- േകാവിഡ്  �ലം െതാഴിൽ
ന�െപ�് മട�ിെയ�ിയ �വാസികൾ�ായി 50
േകാടി �പ വകയി��ി ആരംഭി� േനാർ�
�വാസി �നരധിവാസ ഏേകാപന സംേയാജന
പ�തിയിൽ താെഴ�റ�� െതാഴിൽ സംരംഭകത�
പ�തികളാണ് ഉൾെ���ി നട�ിലാ��ത്. I)
�വാസി ഭ�ത (േപൾ) - അവിദ� െതാഴിൽ
േമഖലകളിൽ നി�ളളവ�ം �റ�
വ�മാനപരിധിയിൽ വ��വ �മായ �വാസി
േകരളീയർ, അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ
എ�ിവർ�ായി ��ംബ�ീ പലിശരഹിത
സംരംഭകത� വാ�ക�ം സഹായ��ം നൽകി
സാ��ിക സ�ാ�യത�ം നൽ�ക എ�താണ്
ഈ പ�തി�െട ല��ം. അേപ�കൻ ��ംബ�ീ/
അയൽ�� അംഗത�ം േനടിയ �വാസിേയാ,
അയൽ�� അംഗ�ിെ� ��ംബാംഗമായ
�വാസിേയാ ആയിരി� ണം. പരമാവധി 2 ല�ം
�പ വെര�ളള പലിശരഹിത വാ�യാണ്
ലഭി��ത്. ഇതിെ� തിരി�ടവ് കാലാവധി 24
മാസമാണ്. II) �വാസി ഭ�ത (ൈമേ�ാ) - വിവിധ
സഹകരണ �ാപന�ൾ, �വാസി
േകാഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികൾ,
െക.എസ് .എഫ്.ഇ �ട�ിയ ധനകാര�
�ാപന�ൾ �േഖന സ�യം െതാഴിൽ വാ�
നൽ�� പ�തിയിൽ പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വെര വാ� അ�വദി�� . അ� ല�ം �പ
വാ� �കയിൽ ഒ� ല�ം �പ ആദ�ം തെ�
�ലധന സബ് സിഡി അ�വദി�ം എ�താണ്
പ�തി�െട സവിേശഷത. �ത�മായ
തിരി�ട��വർ�് ൈ�മാസ കാലയളവിൽ
പലിശ സബ് സിഡി നൽ��താണ്. III) �വാസി
ഭ�ത (െമഗാ) - സ�യം െതാഴിൽ പ�തികൾ�ായി
KSIDC �ഖാ�ിരം 25 ല�ം �പ �തൽ 2 േകാടി
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�പ വെര 8.25% �തൽ 8.75% വെര പലിശ
നിര�ിൽ വായ്  � നൽ�� പ�തിയാണ് �വാസി
ഭ�ത െമഗാ. ��ത പലിശ നിര�ിൽ, 5%
�ണേഭാ�ാ�ം 3.25% �തൽ 3.75% വെര പലിശ
സബ് സിഡിയായി ൈ�മാസ കാലയളവിൽ
േനാർ� ��്�ം വഹി��താണ്. 4) േനാർ�
ബിസിനസ്  െഫസിലിേ�ഷൻ
െസ�ർ(എൻ.ബി.എഫ്.സി.) �വാസികളായ
മലയാളികളിൽ നി�ം സം�ാനേ��്

നിേ�പ�ൾ ആകർഷി��തിന് േനാർ�
ബിസിന�് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ ആരംഭി�. 5)
സർ�ിഫി��് അ�േ�ഷൻ - വിേദശ�് േജാലി�്
�മി�� മലയാളികൾ�് എ�ാ ജി.സി.സി.
രാജ��ളിേല��� സർ�ിഫി��് അ�േ�ഷന്
(എ� .്ആർ.ഡി.) േനാർ�-��്സിെ�
തി�വന��രം, എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  േമഖലാ
ഓഫീ�കളിൽ സൗകര�െമാ��ിയി��്. ഇതിന്
�റെമ വിേദശ രാജ��ളിൽ സമർ�ി�വാ��
േകരള�ിൽ നി�� േരഖക�െട ആഭ��ര
അ�േ�ഷൻ േസവനം ലഭ�മാ��തി��
േനാഡൽ ഏജൻസി �ടിയാണ് േനാർ�-��്സ്  . 6)
േജാബ് േപാർ�ൽ - മിക�� െതാഴിലാളികെള
കെ���തിന് െതാഴിൽദായക�െട�ം
അവസരം േത�� െതാഴിൽ അേന�ഷക�േട�ം ഒ�
ഓൺൈലൻ െപാ�േവദിയാണ് േജാബ് േപാർ�ൽ.
7) ൈന�ണ� വികാസ�ം ൈന�ണ� ���ൽ
പരിശീലന�ം - േകരള�ിെല �വതീ�വാ�െള
വിേദശ െതാഴിൽ കേ�ാള�ിെല െവ�വിളികൾ
േനരിടാൻ �ാ�രാ�വാനായി ൈന�ണ�
നവീകരണ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��് . 8)�ിൽ
അപ്�േഡഷൻ&റീ-ഇ�േ�ഷൻ േ�ാ�ാം -
രാജ��ിനക�ം �റ��� െതാഴിൽ
വിപണിയിെല െവ�വിളികൾ േനരിട�� വിധം
േകരള�ിെല �വാ��െട െതാഴിൽ ൈവദ��ം,
ആശയ വിനിമയ ൈവദഗ് ദ�ം �ട�ിയവ
െമ�െ����തിനായി �ിൽ അപ്�േഡഷൻ &
റീ-ഇ�േ�ഷൻ േ�ാ�ാം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��് . 9)മാർ��് റിസർ�  ്പ�തി-
നിയമപര�ം �ര�ിത�മായി വിേദശ�് െതാഴിൽ
ലഭി�ാൻ േനാർ� ��്സിൽ റി��്െമ�് വിഭാഗം
�വർ�ി� വ��. റി��്െമ�്, പരിശീലനം,
ൈന�ണ�വികസനം, നിയമ സഹായം,
ഇൻഷ�റൻസ്  സഹായം എ�ിവ
��ിസഹമാ�ാൻ മാർ��് റിേസർ�  ്എ�
പ�തി �പീകരി�ി��്. 10)�ീഡി�ാർ�ർ
ഓറിയേ�ഷൻ പരിപാടികൾ- വിേദശ�് െതാഴിൽ
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േത��വർ�് മാർ�നിർേ�ശം നൽ��തി നാ�ം,
�ര�ിത�ം നിയമപര�ം ധാർ�ിക�മായ
�ടിേയ�ം േ�ാ�ാഹി�ി ��തിനാ�ം
െതരെ��� �ാപന �ൾ �േഖന േനാർ�-
��്സ്  സമ�മായി �ീഡി�ാർ�ർ പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. 11) േനാർ�
��്സ്  ഡയറേ��് േ�ാളർഷി�് -േകരള�ിെ�

സാ��ിക വളർ��െട �ധാന ക�ിയായ
�വാസി മലയാളികളിൽ സാ��ികമായി

പിേ�ാ�ം നിൽ��വ�െട ��ിക�െട ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം നൽ�� പ�തി.
12) േ�ാബൽ േകാൺടാ�് െസ�ർ - �വാസികൾ
േനരി�� വിവിധ ���ൾ�� പരിഹാര�ി�ം,
സംശയ നിവാരണ�ി�ം ഉത�� ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ� �േയാജനെ����
േലാേകാ�ര മാ�കയി�� േ�ാബൽ േകാൺടാ�്
െസ�ർ േനാർ� ��്സ്  വഴി 24x7
അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി���്. 13)
�വാസി നിയമസഹായ പ�തി - േകരളീയരായ
�വാസിക�െട േജാലി സംബ�മാ�ം, വിസ,
പാേ�ാർ�്, മ� സാ�ഹ� ���ൾ, ആ�പ�ി
ചികി�, ജയിൽ ശി� �ട�ിയ ���ൾ
േനരി��വർ�് അതാത് രാജ�െ� മലയാളി
അഭിഭാഷക�െട സൗജന� േസവനം നൽ��
പ�തിയാണ് �വാസി നിയമ സഹായെസൽ.
നി�ഹായരായ �വാസി മലയാളികൾ�്
നിയമസഹായം നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം
ഇതി�െട ഒഴിവാ�ാനാ�ം. ഇതിനായി ആറ്
ജി.സി.സി രാജ��ളിേല�ായി 11 ലീഗൽ
കൺസൾ��മാെര നിയമി�. 14) വനിത
എൻ.ആർ.ഐ.െസൽ - വനിതക�െട �ര�ിത
�ടിേയ�ം ഉറ�ാ��തി�ം �ടിേയ��മായി
ബ�െ�� വിവിധ വിഷയ�ളിൽ
േബാധവൽ�രണം നട��തി�ം വനിത
�ടിേയ��ാ�െട പരാതികൾ സ�ീകരി� യഥാവിധം
സർ�ാരിെ� ��യിൽ െപ��ി േവ�
നടപടികൾ ൈകെകാ��തി�ം േനാർ� ��്സിൽ
�വാസി വനിതാ െസൽ �പീകരി�. 15) ജി�ാ
�വാസി പരാതിപരിഹാര ക�ി�ി- �വാസിക�െട
���ൾ�് സത�ര പരിഹാര�ിനായി എ�ാ
ജി�കളി�ം ജി�ാ കള�ർ െചയർമാനായ ജി�ാ
�വാസി പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ �പീകരി�.
16) �വാസി സംഘ�ൾ�� ധന സഹായം
-�വാസജീവിതം കഴി�് തിരിെക എ�ിയവ�െട

�നരധിവാസ�ം സാ��ിക ഉ�മന�ം ല��മി�്
�വർ�ി�� �വാസി സംഘ�െള
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േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി ധന സഹായം
നൽ�� പ�തി. ഈ പ�തി �കാരം
�വാസികൾ അംഗ�ളായി �പീകരി�ി��
സഹകരണ സംഘ�ൾ�് 3 ല�ം �പ വെര
ഒ�തവണ ധനസഹായം നൽ��. �ടാെത
�വാസികളായ േകരളീയ�െട േ�മ�ി�ം

�നരധിവാസ�ി�ം ആവശ�മായ സാ��ിക�ം

സാേ�തിക�മായ നിരവധി �തന കർ�
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��തിന് േകരള
സം�ാന �വാസി േ�മ വികസന സഹകരണ
സംഘം �ി�ം 4499 എ� േപരിൽ സഹകരണ
സംഘം രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�. 17)
േനാർ� എമർജൻസി ആം�ലൻസ്  സർ�ീസ്-
േനാർ� ��്�ം ഇ��ൻ െമഡി�ൽ
അേ�ാസിേയഷ�മായി സഹകരി� ,്
അ�ഖബാധിതരായി നാ�ിേല�് മട��
മലയാളികെള അെ��ിൽ മരണെ���
മലയാളിക�െട ഭൗതികശരീരം േകരള�ിെല എ�ാ
വിമാന�ാവള�ളിൽ നി�ം, �ടാെത മംഗല�രം,
േകായ��ർ വിമാന�ാവള �ളിൽ നി�ം
അവ�െട വീ�ിേലേ�ാ അവർ ആവശ�െ���
ആ�പ�ിയിേലേ�ാ സൗജന�മായി
എ�ി��തിന് േനാർ� എമർജൻസി
ആം�ലൻസ്  സർ�ീസ്  ആരംഭി�. 18)
എമർജൻസി റിപാ�ിേയഷൻ ഫ�് - അടിയ�ര
ഘ��ളിൽ, വിേദശ രാ��ളി�� �വാസി
മലയാളികെള അവ�െട താമസ�ല�് നിേ�ാ,
െതാഴിൽ �ല�് നിേ�ാ നാ�ി��
വിമാന�ാവള�ളിൽ സ�ീകരി�  ്അതാത്
�േദശ�ളിേല�്/ആ�പ�ികളിേല�്
എ�ി��തിന് എമർജൻസി റിപാ�ിേയഷൻ
ഫ�് എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. 19)
േനാർ� അസി�ഡ്  േബാഡി റി�ാ�ിേയഷൻ �ീം
- എമർജൻസി റിപാ�ിേയഷൻ പ�തി�െട
ഉപപ�തിയായി നട�ിലാ�ിയി�� ഈ
പ�തിയിൽ, വിേദശ രാജ��ളിൽ െവ�്
മരണെ��� �വാസിക�െട ഭൗതികശരീരം
എംബ�ിേയാ മ�് അേസാസിേയഷ�കേളാ,
േ�ാൺസേറാ സഹായി�വാൻ ഇ�ാ� പ�ം
സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി�� . 20) േലാക
േകരള സഭ - േലാക�ാെക�ളള േകരളീയ�െട
��ാ��ം പര�ര സഹകരണ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േകരള സം�ാര�ിെ�

�േരാഗമനപരമായ വികസന�ി�ം േവ�ി േലാക
േകരള സഭ �പീകരി�. 21) േനാർ� ഐഡി

കാർഡ്  - േനാർ� ഐഡി കാർഡ്  എ���
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�വാസി�് നിലവിൽ അപകടം �ല�� മരണ�ിന്

4 ല�ം �പ�െട ഇൻ�റൻസ്  പരിര��ം
അപകടം �ല�� ഭാഗികേമാ/ �ിരേമാ ആയ
അംഗൈവകല��ൾ�് പരമാവധി 2ല�ം
�പ�െട�ം ഇൻ�റൻസ്  പരിര� ലഭി��. 22)
�ി�ി�ൽ െകയർ ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി - 2021
ജ�വരി മാസ�ിൽ ആരംഭി� പ�തിയിൽ,
വിേദശ� േജാലി െച�� േകരളീയർ�് ��തര
അ�ഖ�ൾ�് ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര� നൽ��.
േപാളിസിയിൽ പറ�� �കാര��
േരാഗ��ായാൽ ഒ� ല�ം �പ വെര
ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര��ം �ടാെത 2 ല�ം
�പ�െട അപകട ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര��ം
ഉറ�ാ�� പ�തിയിൽ 18-�ം 60-�ം മേ��
�ായ��വർ�് അംഗ�ളാകാ��താണ്. 23)
�വാസി തണൽ പ�തി - േകാവിഡ്  �ലം നാ�ി�ം
വിേദശ�ം മരണമട� �വാസിക�െട
അവിവാഹിതരായ െപൺ ��ികൾ�് ��ഖ
�വാസി വ�വസായി രവിപി��െട RP
ഫൗേ�ഷെ� സാ��ിക പി�ണേയാെട 25000
/- �പ�െട ഒ��വണ വിവാഹ ധനസഹായം
ലഭ�മാ��.

(ബി) ഓേരാ പ�തി �േഖന�ം �വാസികൾ�്
ലഭ�മാ�� പരമാവധി �ക എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) േനാർ� �ട്സിെ� കീഴിൽ �വാസികൾ �ായി
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ, േ�മ പ�തികൾ
�േഖന �വാസികൾ�് ലഭ�മാ�� ധനസഹായം
എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��. 1) സാ��ന പ�തി - �വാസ ജീവിതം
കഴി�് മട�ിെയ�ിയവരിൽ സാ�ഹി ക�ം
സാ��ിക�മായി പി�ാ�ം നിൽ��വർ�ം
അവ�െട ��ംബാംഗ� ൾ�ം അടിയ�ിര
ഘ��ളിൽ സർ�ാരിെ� പി�ണ ഉറ�്
വ���തിനായി നട�ിലാ�ിയി�� ധനസഹായ
പ�തി. ഈ പ�തി �കാരം മരണെ��
�വാസി�െട ആ�ിതർ�് ഒ� ല�ം
�പവെര�ം, ��തര േരാഗ�ൾ�്
�രിതമ�ഭവി�� �വാസികൾ�് ചികി�ാ

ധനസഹായമായി 50,000/- �പ വെര�ം മ�്
ചികി��് 20,000/- �പ വെര�ം,
സാ��ികമായി പി�ാ�മായി ��
�വാസിക�െട െപൺമ��െട വിവാഹ�ിന്

15,000/- �പ�ം ധനസഹായം നൽ��. �ടാെത,
�വാസികളായ േകരളീയർ�ം അവ�െട
ആ�ിതർ�ം അംഗൈവകല� പരിഹാര�ിനായി

��ിമ�ാൽ, ഊ�വടി, വീൽ െചയർ �തലായവ
വാ��തിന് പരമാവധി 10,000/- �പ വെര
ധനസഹായം നൽ��. സാ��ന പ�തി�െട
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�ണഫലം ��തൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിനായി നട�് സാ��ിക വർഷെ�
പ�തി വിഹിതം 27 േകാടി �പയിൽ നി�് 30
േകാടി �പയായി ഉയർ�ിയി��്. 2) �വാസി
�നരധിവാസ പ�തി (NDPREM) - വിേദശ�്

നി�ം തിരിെകെയ�ിയ �വാസികെള �േത�ക
ഉപേഭാ�ാ�ളായി പരിഗണി�  ്സർ�ാർ
നടപടി�മ�ൾ പാലി�  ്സ�യം െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് പിൻ�ണ നൽ��
പ�തി. സംരംഭ�ൾ �ട�ാ� േ�ശി��വർ�്
സർ�ാർ �ാപനമായ െസ�ർ േഫാർ മാേനെ��്
െഡവല�്െമ�് (സി.എം.ഡി) �േഖന േവ�
ഉപേദശ��ം മാർ�നിർേ�ശ��ം ലഭ�മാ��
പ�തിയിൽ, 30 ല�ം �പവെര�� ബാ�്
വാ�കൾ�് 15% �ലധന സ�ിഡി�ം (പരമാവധി
3 ല�ം) 4 വർഷേ��് 3% പലിശ സ�ിഡി�ം
ലഭ�മാ���്. NDPREM പ�തി�െട �ണഫലം
��തൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��തിനായി
നട�് സാ��ിക വർഷെ� പ�തി വിഹിതം 18
േകാടിയിൽ നി�് 24.4 േകാടി �പയായി
ഉയർ�ിയി��്. 3)േനാർ� �വാസി
�നരധിവാസ ഏേകാപന സംേയാജന പ�തി(
�വാസി ഭ�ത) :- േകാവിഡ്  �ലം െതാഴിൽ
ന�െപ�് മട�ിെയ�ിയ �വാസികൾ�ായി 50
േകാടി �പ വകയി��ി ആരംഭി� േനാർ�
�വാസി �നരധിവാസ ഏേകാപന സംേയാജന
പ�തിയിൽ താെഴ�റ�� െതാഴിൽ സംരംഭകത�
പ�തികളാണ് ഉൾെ���ി നട�ിലാ��ത്. I)
�വാസി ഭ�ത (േപൾ) - അവിദ� െതാഴിൽ
േമഖലകളിൽ നി�ളളവ�ം �റ�
വ�മാനപരിധിയിൽ വ��വ �മായ �വാസി
േകരളീയർ, അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ
എ�ിവർ�ായി ��ംബ�ീ പലിശരഹിത
സംരംഭകത� വാ�ക�ം സഹായ��ം നൽകി
സാ��ിക സ�ാ�യത�ം നൽ�ക എ�താണ്
ഈ പ�തി�െട ല��ം. അേപ�കൻ ��ംബ�ീ/
അയൽ�� അംഗത�ം േനടിയ �വാസിേയാ,
അയൽ�� അംഗ�ിെ� ��ംബാംഗമായ
�വാസിേയാ ആയിരി� ണം. പരമാവധി 2 ല�ം
�പ വെര�ളള പലിശരഹിത വാ�യാണ്
ലഭി��ത്. ഇതിെ� തിരി�ടവ് കാലാവധി 24
മാസമാണ്. II) �വാസി ഭ�ത (ൈമേ�ാ) - വിവിധ
സഹകരണ �ാപന�ൾ, �വാസി
േകാഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികൾ,
െക.എസ് .എഫ്.ഇ �ട�ിയ ധനകാര�
�ാപന�ൾ �േഖന സ�യം െതാഴിൽ വാ�
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നൽ�� പ�തിയിൽ പരമാവധി 5 ല�ം �പ
വെര വാ� അ�വദി�� . അ� ല�ം �പ
വാ� �കയിൽ ഒ� ല�ം �പ ആദ�ം തെ�
�ലധന സബ് സിഡി അ�വദി�ം എ�താണ്
പ�തി�െട സവിേശഷത. �ത�മായ
തിരി�ട��വർ�് ൈ�മാസ കാലയളവിൽ
പലിശ സബ് സിഡി നൽ��താണ്. III) �വാസി
ഭ�ത (െമഗാ) - സ�യം െതാഴിൽ പ�തികൾ�ായി
KSIDC �ഖാ�ിരം 25 ല�ം �പ �തൽ 2 േകാടി
�പ വെര 8.25% �തൽ 8.75% വെര പലിശ
നിര�ിൽ വായ്  � നൽ�� പ�തിയാണ് �വാസി
ഭ�ത െമഗാ. ��ത പലിശ നിര�ിൽ, 5%
�ണേഭാ�ാ�ം 3.25% �തൽ 3.75% വെര പലിശ
സബ് സിഡിയായി ൈ�മാസ കാലയളവിൽ
േനാർ� ��്�ം വഹി��താണ്. 4) േനാർ�
ബിസിനസ്  െഫസിലിേ�ഷൻ
െസ�ർ(എൻ.ബി.എഫ്.സി.) �വാസികളായ
മലയാളികളിൽ നി�ം സം�ാനേ��്

നിേ�പ�ൾ ആകർഷി��തിന് േനാർ�
ബിസിന�് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ ആരംഭി�. 5)
സർ�ിഫി��് അ�േ�ഷൻ - വിേദശ�് േജാലി�്
�മി�� മലയാളികൾ�് എ�ാ ജി.സി.സി.
രാജ��ളിേല��� സർ�ിഫി��് അ�േ�ഷന്
(എ� .്ആർ.ഡി.) േനാർ�-��്സിെ�
തി�വന��രം, എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  േമഖലാ
ഓഫീ�കളിൽ സൗകര�െമാ��ിയി��്. ഇതിന്
�റെമ വിേദശ രാജ��ളിൽ സമർ�ി�വാ��
േകരള�ിൽ നി�� േരഖക�െട ആഭ��ര
അ�േ�ഷൻ േസവനം ലഭ�മാ��തി��
േനാഡൽ ഏജൻസി �ടിയാണ് േനാർ�-��്സ്  . 6)
േജാബ് േപാർ�ൽ - മിക�� െതാഴിലാളികെള
കെ���തിന് െതാഴിൽദായക�െട�ം
അവസരം േത�� െതാഴിൽ അേന�ഷക�േട�ം ഒ�
ഓൺൈലൻ െപാ�േവദിയാണ് േജാബ് േപാർ�ൽ.
7) ൈന�ണ� വികാസ�ം ൈന�ണ� ���ൽ
പരിശീലന�ം - േകരള�ിെല �വതീ�വാ�െള
വിേദശ െതാഴിൽ കേ�ാള�ിെല െവ�വിളികൾ
േനരിടാൻ �ാ�രാ�വാനായി ൈന�ണ�
നവീകരണ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��് . 8)�ിൽ
അപ്�േഡഷൻ&റീ-ഇ�േ�ഷൻ േ�ാ�ാം -
രാജ��ിനക�ം �റ��� െതാഴിൽ
വിപണിയിെല െവ�വിളികൾ േനരിട�� വിധം
േകരള�ിെല �വാ��െട െതാഴിൽ ൈവദ��ം,
ആശയ വിനിമയ ൈവദഗ് ദ�ം �ട�ിയവ
െമ�െ����തിനായി �ിൽ അപ്�േഡഷൻ &
റീ-ഇ�േ�ഷൻ േ�ാ�ാം പ�തി
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നട�ിലാ�ിയി��് . 9)മാർ��് റിസർ�  ്പ�തി-
നിയമപര�ം �ര�ിത�മായി വിേദശ�് െതാഴിൽ
ലഭി�ാൻ േനാർ� ��്സിൽ റി��്െമ�് വിഭാഗം
�വർ�ി� വ��. റി��്െമ�്, പരിശീലനം,
ൈന�ണ�വികസനം, നിയമ സഹായം,
ഇൻഷ�റൻസ്  സഹായം എ�ിവ
��ിസഹമാ�ാൻ മാർ��് റിേസർ�  ്എ�
പ�തി �പീകരി�ി��്. 10)�ീഡി�ാർ�ർ
ഓറിയേ�ഷൻ പരിപാടികൾ- വിേദശ�് െതാഴിൽ
േത��വർ�് മാർ�നിർേ�ശം നൽ��തി നാ�ം,
�ര�ിത�ം നിയമപര�ം ധാർ�ിക�മായ
�ടിേയ�ം േ�ാ�ാഹി�ി ��തിനാ�ം
െതരെ��� �ാപന �ൾ �േഖന േനാർ�-
��്സ്  സമ�മായി �ീഡി�ാർ�ർ പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. 11) േനാർ�
��്സ്  ഡയറേ��് േ�ാളർഷി�് -േകരള�ിെ�

സാ��ിക വളർ��െട �ധാന ക�ിയായ
�വാസി മലയാളികളിൽ സാ��ികമായി

പിേ�ാ�ം നിൽ��വ�െട ��ിക�െട ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം നൽ�� പ�തി.
12) േ�ാബൽ േകാൺടാ�് െസ�ർ - �വാസികൾ
േനരി�� വിവിധ ���ൾ�� പരിഹാര�ി�ം,
സംശയ നിവാരണ�ി�ം ഉത�� ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ� �േയാജനെ����
േലാേകാ�ര മാ�കയി�� േ�ാബൽ േകാൺടാ�്
െസ�ർ േനാർ� ��്സ്  വഴി 24x7
അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി���്. 13)
�വാസി നിയമസഹായ പ�തി - േകരളീയരായ
�വാസിക�െട േജാലി സംബ�മാ�ം, വിസ,
പാേ�ാർ�്, മ� സാ�ഹ� ���ൾ, ആ�പ�ി
ചികി�, ജയിൽ ശി� �ട�ിയ ���ൾ
േനരി��വർ�് അതാത് രാജ�െ� മലയാളി
അഭിഭാഷക�െട സൗജന� േസവനം നൽ��
പ�തിയാണ് �വാസി നിയമ സഹായെസൽ.
നി�ഹായരായ �വാസി മലയാളികൾ�്
നിയമസഹായം നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം
ഇതി�െട ഒഴിവാ�ാനാ�ം. ഇതിനായി ആറ്
ജി.സി.സി രാജ��ളിേല�ായി 11 ലീഗൽ
കൺസൾ��മാെര നിയമി�. 14) വനിത
എൻ.ആർ.ഐ.െസൽ - വനിതക�െട �ര�ിത
�ടിേയ�ം ഉറ�ാ��തി�ം �ടിേയ��മായി
ബ�െ�� വിവിധ വിഷയ�ളിൽ
േബാധവൽ�രണം നട��തി�ം വനിത
�ടിേയ��ാ�െട പരാതികൾ സ�ീകരി� യഥാവിധം
സർ�ാരിെ� ��യിൽ െപ��ി േവ�
നടപടികൾ ൈകെകാ��തി�ം േനാർ� ��്സിൽ
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�വാസി വനിതാ െസൽ �പീകരി�. 15) ജി�ാ
�വാസി പരാതിപരിഹാര ക�ി�ി- �വാസിക�െട
���ൾ�് സത�ര പരിഹാര�ിനായി എ�ാ
ജി�കളി�ം ജി�ാ കള�ർ െചയർമാനായ ജി�ാ
�വാസി പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ �പീകരി�.
16) �വാസി സംഘ�ൾ�� ധന സഹായം
-�വാസജീവിതം കഴി�് തിരിെക എ�ിയവ�െട

�നരധിവാസ�ം സാ��ിക ഉ�മന�ം ല��മി�്
�വർ�ി�� �വാസി സംഘ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി ധന സഹായം
നൽ�� പ�തി. ഈ പ�തി �കാരം
�വാസികൾ അംഗ�ളായി �പീകരി�ി��
സഹകരണ സംഘ�ൾ�് 3 ല�ം �പ വെര
ഒ�തവണ ധനസഹായം നൽ��. �ടാെത
�വാസികളായ േകരളീയ�െട േ�മ�ി�ം

�നരധിവാസ�ി�ം ആവശ�മായ സാ��ിക�ം

സാേ�തിക�മായ നിരവധി �തന കർ�
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��തിന് േകരള
സം�ാന �വാസി േ�മ വികസന സഹകരണ
സംഘം �ി�ം 4499 എ� േപരിൽ സഹകരണ
സംഘം രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�. 17)
േനാർ� എമർജൻസി ആം�ലൻസ്  സർ�ീസ്-
േനാർ� ��്�ം ഇ��ൻ െമഡി�ൽ
അേ�ാസിേയഷ�മായി സഹകരി� ,്
അ�ഖബാധിതരായി നാ�ിേല�് മട��
മലയാളികെള അെ��ിൽ മരണെ���
മലയാളിക�െട ഭൗതികശരീരം േകരള�ിെല എ�ാ
വിമാന�ാവള�ളിൽ നി�ം, �ടാെത മംഗല�രം,
േകായ��ർ വിമാന�ാവള �ളിൽ നി�ം
അവ�െട വീ�ിേലേ�ാ അവർ ആവശ�െ���
ആ�പ�ിയിേലേ�ാ സൗജന�മായി
എ�ി��തിന് േനാർ� എമർജൻസി
ആം�ലൻസ്  സർ�ീസ്  ആരംഭി�. 18)
എമർജൻസി റിപാ�ിേയഷൻ ഫ�് - അടിയ�ര
ഘ��ളിൽ, വിേദശ രാ��ളി�� �വാസി
മലയാളികെള അവ�െട താമസ�ല�് നിേ�ാ,
െതാഴിൽ �ല�് നിേ�ാ നാ�ി��
വിമാന�ാവള�ളിൽ സ�ീകരി�  ്അതാത്
�േദശ�ളിേല�്/ആ�പ�ികളിേല�്
എ�ി��തിന് എമർജൻസി റിപാ�ിേയഷൻ
ഫ�് എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. 19)
േനാർ� അസി�ഡ്  േബാഡി റി�ാ�ിേയഷൻ �ീം
- എമർജൻസി റിപാ�ിേയഷൻ പ�തി�െട
ഉപപ�തിയായി നട�ിലാ�ിയി�� ഈ
പ�തിയിൽ, വിേദശ രാജ��ളിൽ െവ�്
മരണെ��� �വാസിക�െട ഭൗതികശരീരം
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എംബ�ിേയാ മ�് അേസാസിേയഷ�കേളാ,
േ�ാൺസേറാ സഹായി�വാൻ ഇ�ാ� പ�ം
സൗജന�മായി നാ�ിെല�ി�� . 20) േലാക
േകരള സഭ - േലാക�ാെക�ളള േകരളീയ�െട
��ാ��ം പര�ര സഹകരണ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േകരള സം�ാര�ിെ�

�േരാഗമനപരമായ വികസന�ി�ം േവ�ി േലാക
േകരള സഭ �പീകരി�. 21) േനാർ� ഐഡി

കാർഡ്  - േനാർ� ഐഡി കാർഡ്  എ���
�വാസി�് നിലവിൽ അപകടം �ല�� മരണ�ിന്

4 ല�ം �പ�െട ഇൻ�റൻസ്  പരിര��ം
അപകടം �ല�� ഭാഗികേമാ/ �ിരേമാ ആയ
അംഗൈവകല��ൾ�് പരമാവധി 2ല�ം
�പ�െട�ം ഇൻ�റൻസ്  പരിര� ലഭി��. 22)
�ി�ി�ൽ െകയർ ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി - 2021
ജ�വരി മാസ�ിൽ ആരംഭി� പ�തിയിൽ,
വിേദശ� േജാലി െച�� േകരളീയർ�് ��തര
അ�ഖ�ൾ�് ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര� നൽ��.
േപാളിസിയിൽ പറ�� �കാര��
േരാഗ��ായാൽ ഒ� ല�ം �പ വെര
ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര��ം �ടാെത 2 ല�ം
�പ�െട അപകട ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര��ം
ഉറ�ാ�� പ�തിയിൽ 18-�ം 60-�ം മേ��
�ായ��വർ�് അംഗ�ളാകാ��താണ്. 23)
�വാസി തണൽ പ�തി - േകാവിഡ്  �ലം നാ�ി�ം
വിേദശ�ം മരണമട� �വാസിക�െട
അവിവാഹിതരായ െപൺ ��ികൾ�് ��ഖ
�വാസി വ�വസായി രവിപി��െട RP
ഫൗേ�ഷെ� സാ��ിക പി�ണേയാെട 25000
/- �പ�െട ഒ��വണ വിവാഹ ധനസഹായം
ലഭ�മാ�� .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


