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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4939 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട േ�മം
ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�്
നൽേക� താമസസൗകര�ം, ഭ�ണം, േവതനം,
ആേരാഗ� �ര� എ�ിവ സംബ�ി�  ്1979-െല
ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളി നിയമ�ിൽ

�തിപാദി�ി��്. േ�മപ�തികൾ എ�ാ ഇതര
സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�ം
ലഭ�മാ��തിനായി െതാഴിൽ വ��ിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധനാ േവളയിൽ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്. ഒേര െതാഴിലിൽ ഏർെ���
ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�െട��
എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ം �ല� േവതന�ിന്

അർഹത��്. മിനിമം േവതനം ലഭ�മാ��ി� എ�
പരാതികൾ ��യിൽെ��ാൽ ജി�ാ േലബർ
ഓഫീസർമാർ ആയത് പരിഹരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി���്. �ടാെത േലബർ
ക�ീഷണ�െട കാര�ാലയ�ിൽ �വർ�ി��

കാൾെസ�ർ, തി�വന��രം, െകാ�ം, ആല�ഴ,
േകാ�യം, എറണാ�ളം, പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് ,
വയനാട് , കാസറേഗാഡ്  ജി�കളിെല
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ എ�ിവിട�ളിൽ
ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട പരാതികൾ
േകൾ�വാ�ം പരിഹരി�വാ���
സംവിധാന�ൾ െച�ി��്. ഇ�രം

െസ��കളിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ ൈകകാര�ം
െച�വാൻ കഴി��വെരയാണ്
നിയമി�ിരി��ത്. ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ� �ര�
ഉറ�വ���തിനായി െമഡി�ൽ ക�ാ�ക�ം
േബാധവത്കരണ �ാ�ക�ം നട�ി വ���്.
െതാഴിൽ �ഷണ�ൾെ�തിെര ലഹരി ഉപേയാഗം
െകാ��ാ�� �ഷ�വശ�െള സംബ�ി�ം

േബാധവത്കരണം നട��. ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണ�ം രജിേ�ഷ�ം
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തിര�റിയൽ കാർ�ം, ആേരാഗ� പരിര��ം
ല��മി�െകാ�് ആരംഭി� പ�തിയാണ് ആവാസ്

പ�തി. �ടാെത 2010-െല േകരള
�ടിേയ�െ�ാഴിലാളി േ�മപ�തി�ം
നിലവി��്. 1979-െല അ�ർ സം�ാന

�ടിേയ� െതാഴിലാളി നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ

അ�സരി�  ്അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് പാർ�ിട
സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിനായി സം�ാന

സർ�ാർ െകാ�വ�ി�� പാർ�ിട പ�തിയാണ്
'ആലയ് '. െതാഴിൽ വ��ിെ� കീഴി�� ഭവനം
ഫൗേ�ഷൻ േകരള�ിെല ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളികൾ�േവ�ി നട�ിലാ�ി വ�� ഭവന
പ�തികളിെലാ�ാണ് 'അ�ഘർ' പ�തി. ഇതര
സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ി േഹാ�ൽ
രീതിയി�� മാ�ക പാർ�ിട സ��യമാണ് ഈ
പ�തി വഴി നട�ിലാ��ത്.

(ബി)

സം�ാന�് എ�� അതിഥി
െതാഴിലാളിക�െട എ�ം എ�െയ�്
നി�യി�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 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��്.
01/11/2017 �തലാണ് ഈ പ�തി
ആരംഭി�ി�ളളത്. 21/10/2021 തീയതി വെര
5,09,865 ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ ഈ
പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�ി��്. നിലവിൽ 2020
േലാക്ഡൗണിന് േശഷം സം�ാനേ��് തിരിെക
വ�� അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ
നട�ിലാ��തിന് ഒ� േപാർ�ൽ/ െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷൻ (അതിഥി ആ�്) നട�ിലാ��തിന്
െതാഴിൽ വ��് തീ�മാനി�ി��്. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ അതിഥി ആ�ിെ�

േപാർ�ലി�െട സം�ാനേ��് �ടിേയ��തി�
�� തെ� അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട വിവര�ൾ
വ��ിൽ ലഭ�മാ�വാ�ം സഹായകമാ�ം.
െതാഴി�ടമ�ം കരാ�കാർ�ം െതാഴിലാളികെള
കെ���തി�ം അവരവ�െട െതാഴിലാളിക�െട
വിശദാംശ�ൾ സമർ�ി�വാ�ം ഇ�വഴി
സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


