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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2589 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെവദ�തി അപകട�ിൽ മരണെ�� െക.എസ് .ഇ.ബി െതാഴിലാളികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കഴി� അ�് വർഷം
െക.എസ് .ഇ.ബി.യിെല കരാർ, �ിരം

െതാഴിലാളികളിൽ എ�േപർ േജാലിയിലിരിെ�
െെവദ�തി അപകട�ളിൽ മരണെ��ി��്;
ഇവ�െട ��ംബ�ൾ�് എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് േബാർഡ്  നൽകിയി�ളളത്;
വ��മാ�ാേമാ?

(എ) സം�ാന�് കഴി� അ�് വർഷം
െക.എസ് .ഇ.ബി.യിെല കരാർ, �ിരം

െതാഴിലാളികളിൽ േജാലിയിലിരിെ� ൈവദ�തി
അപകട�ളിൽ മരണെ��വ�െട എ�ം
അ�ബ�മായി േചർ��. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  ലിമി�ഡിെ� കീഴിൽ
േജാലിയിൽ ഏർെ��ിരി�േ�ാൾ
അപകട�ിൽെ��കേയാ അപകട മരണം
സംഭവി�കേയാ െച�� േബാർഡ്  ജീവന�ാരായ
െതാഴിലാളി�് 1923-െല െതാഴിലാളി ന�പരിഹാര
നിയമം അ�സരി�ാണ് ന�പരിഹാരം
നി�യി��ത്. �ടാെത ദീർഘകാല കരാർ
�കാരം സാ��ിക ആ��ല���ം

നൽകിവ��. ഇ�കാരം താെഴ പറ��
ന�പരിഹാര�ി�ം സാ��ിക

ആ��ല��ൾ�ം അർഹത��്. േബാർഡ്
ജീവന�ാർ�� മരണാന�ര ന�പരിഹാരം 1.
�ായ�ം മാസവ�മാന�ം അ�സരി� 1923
െതാഴിലാളി ന�പരിഹാര നിയമ�കാരം 7,50,275/-
�പ �തൽ 17,14,050/- �പ വെര വ�വ�കൾ�്

വിേധയമായി ന�പരിഹാര- �ിന് അർഹത��്.
(03.01.2020 �തൽ) 2. െക.എസ് .ഇ.ബി. EWF െ�
അപകട ആശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി 2021
�കാരം 10 ല�ം �പ ലഭി�വാൻ അർഹത��്.
3. ൈവദ�തി േബാർഡ്  െതാഴിലാളി േ�മനിധിയിൽ
നി�ം മരണാന�ര ആ��ല�മായി 10 ല�ം
�പ�ം (�ൈല 2021 �തൽ 12 ല�ം �പ�ം)
ലഭി�വാൻ അർഹത��്. 4. അപകടം
സംഭവി�� ജീവന�ാരെ� ആ�ിതരിൽ

ഒരാൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത അ�സരി�്
േബാർഡിൽ ആ�ിത നിയമന�ി�്

അർഹത��്. �ടാെത ആ�ിതർ�്

നിയമാ��തമായ അർഹത�് വിേധയമായി,
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അേപ�ി�� പ�ം ��ംബ െപൻഷ�ം നൽകി
വ��. 5. ശവസം�ാര െചലവിനായി 10,000/-
�പ�് അർഹത��്. (LTS 2021) 6. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  ലിമി�ഡിെല ദീർഘകാല
കരാർ �കാരം �ർ�മായ െമഡി�ൽ ചികി�ാ

െചലവി�ം അർഹത��്. അ�് ല�ം �പയിൽ
കവിയാ� അട�ൽ �ക�� കരാർ േജാലികൾ
ഏെ��� നട�� െച�കിട കരാ�കാ�െട കീഴിൽ
േജാലി െച�� െതാഴിലാളികൾ�് 1923-െല
െതാഴിലാളി ന�പരിഹാര നിയമം അ�സരി�്
താെഴ പറ�� ആ��ല��ൾ�് അർഹത��്.
കരാർ െതാഴിലാളികൾ�� മരണാന�ര
ന�പരിഹാരം 1. �ായ�ം മാസേവതന�ം
അ�സരി� 1923 െതാഴിലാളി ന�പരിഹാര
നിയമ�കാരം 7,50,275/- �പ �തൽ 17,14,050/-
�പ വെര വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി
ന�പരിഹാര�ിന് അർഹത��്. (03.01.2020
�തൽ). 2. ശവസം�ാര െചലവിനായി 10,000/-
�പ�് അർഹത��്. (LTS 2021). അ�് ല�ം
�പയിൽ കവി�� അട�ൽ �ക�� കരാർ
േജാലികൾ ഏെ���് നട�� കരാ�കാ�െട
കീഴിൽ േജാലിെച�� െതാഴിലാളികൾ�്
േജാലി�ിെട അപകടേമാ അപകടമരണേമാ
സംഭവി�കയാെണ�ിൽ ന�പരിഹാരം
നൽ��തി�� �ർ�മായ ഉ�രവാദി�ം

കരാ�കാരനായിരി�ം. അ�് ല�ം �പയിൽ
കവി�� അട�ൽ �ക�� കരാർ േജാലികൾ
ഏെ���് നട�� കരാ�കാരൻ അയാ�െട
കീഴി�� െതാഴിലാളികൾ�് അപകട ഇൻ�റൻസ്
പരിര� ഉറ�വ�േ��താണ്. അപകടമരണം
സംഭവി�� െതാഴിലാളി�െട ന�പരിഹാര �ക
1923-െല െതാഴിലാളി ന�പരിഹാര നിയമം
അ�സരി�  ്ന�പരിഹാരം കണ�ാ�ക�ം ��ത
�ക ഇൻ�റൻസ്  െ�യിം/ കരാ�കാരൻ
െക�ിെവ�ി�� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�്/
കരാ�കാരനിൽ നിേ�ാ ഈടാ�ി ന�പരിഹാരം
അ�വദി�വാ�� നടപടി�മ�ൾ പാലി�
വ��. ഇതി��റെമ എംേ�ായീസ്
േകാ�ൻേസഷൻ ക�ീഷണർ �റെ��വി��
ഉ�രവ് �കാരം ന�പരിഹാരം അ�വദി�വാൻ
കാലതാമസ ��ാ�� സാഹചര��ളിൽ അപകടം
സംഭവി� ദിവസം �തൽ അർഹമായ ന�പരിഹാരം
നൽ�� ദിവസം വെര�� കാലയളവിേല�്
ന�പരിഹാര �ക�െട 12% പലിശ�ൾ�െട
ലഭി��തിന് മരണെ���വ�െട
അന�രാവകാശികൾ�് അർഹത��്. േമൽ
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പ�ികയിൽ �ചി�ി�ി�� അപകടമരണം
സംഭവി�ി�� ജീവന�ാരൻ/കരാർ
െതാഴിലാളികൾ�് ന�പരിഹാരം
അ�വദി��തിന് അർഹത
പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ േരഖകൾ
ലഭ�മാ�ിയവ�െട ആ�ിതർ�് ��ത
നിയമ�കാരം ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി��്.
േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ�വ�െട വിഷയ�ി�ം

വിവിധ േകാടതികളിൽ േകസ്  ഫയൽ
നിലനിൽ��വ�െട കാര��ി�ം ന�പരിഹാരം
അ�വദി��ത് േരഖകൾ ലഭ�മാ�� �റ�ം
വിധിന�ായം �റെ��വി�� �റ�ം
പരിഗണി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




