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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6184 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

േ�മ�ിനായി �ൻ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴി ലാളിക�െട
േ�മ�ിനായി �ൻ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1. സ�ാദ�
സമാശ�ാസ പ�തി 2. �നർേഗഹം പ�തി 3.
വിദ�ാഭ�ാസ സഹായ പ�തികൾ
4.മ��ബ�നയാന�ൾ�ം എ�ി�കൾ�ം

ഇൻ�റൻസ്  പ�തി 5. �ര�ിത മ��ബ�നം

ഉറ�ാ�� കടൽ �ര�ാ പ�തി. 6.
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്  FRP േബാ�് നൽ��
പ�തി 7. മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് എ�ി�ം

വല�ം സ�ിഡി നൽ�� പ�തി 8.
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് മെ� � സ�ിഡി  9.
ഓഖി �നരധിവാസ പ�തികൾ.
10.മ��െ�ാഴിലാളി/അ�ബ�െ�ാഴിലാളി

��് ആ�ിഡൻറ്  ഇൻ�റൻസ്  പ�തി. 11.
േകരള മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്
നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തികൾ. 12.
മ��െഫഡ്  വഴി നട�ാ�� വാ� പ�തികൾ.
13.മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�് സാഫ്
�േഖന സ�യം െതാഴിൽ കെ���തി�ളള
പ�തി.

(ബി)
ഓേരാ പ�തി ഇന�ി�ം െചലവായ �ക
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിയിന�ി�ം െചലവായ�ക
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��.

(സി) കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം
മ��ബ�ന�ിന് േപാ�വാൻ കഴിയാ�
ദിവസ�ളിേല�് ഓേരാ മ��െ�ാഴിലാളി�ം

എ� �പയാണ് നൽ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം ജീവേനാപാധി
ന�െ�� കടൽ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം

അ�ബ� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം

കാലാവ� ��റിയി�് �ലം െതാഴിൽ ദിന�ൾ
ന�മായ 6 ദിവസേ��് 200/- �പ വീതം
1200/-�പ നൽ��തിനായി 18.36 േകാടി �പ
അ�വദി�  ്വിതരണം െച�ി��്. ��ത
ധനസഹായം 1,24,970 കടൽ
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മ��െ�ാഴിലാളി��ംബ�ൾ�ം 28,070
അ�ബ� മ��െ�ാഴിലാളി��ംബ�ൾ�ം

ലഭ�മായി��്. �ടാെത േകാവിഡ്  19, േലാ�്
ഡൗൺ, കാലാവ� ��റിയി�് എ�ിവ �ലം
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ന�മായ കടൽ/ ഉൾനാടൻ
മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് 2000/-
�പവീത�ം അ�ബ�
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് 1000/- �പ വീത�ം
നൽ��തിന് 36.126 േകാടി �പ അ�വദി�്
ജി�ാ ഓഫീസർമാർ �േഖന വിതരണം െച�ി��്.
2,07,104 മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് ഈ
സാ��ിക സഹായം ലഭ�മായി��.

(ഡി) തീരേദശ േമഖലയിൽ മെ�� ബ�കൾ
�ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�; ഏ� വർഷം
�ാപി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തീരേദശ േമഖലയിൽ മ��െഫഡ്  13 മെ��
ബാ�കൾ �ാപി�ി��്. വിശദാംശം
അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ഈ ബ�കളിൽ
നി�ം ഉപേയാഗി�� ഇ�ന�ിന് സ�ിഡി
നൽ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അർഹരായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്നി�ിത

അളവ് മെ�� ലി�റിന് 25/- �പ
സ�ിഡിയായി (ഡി.ബി.�ി) നൽകി വ���്.

(എഫ്)

മെ�� സ�ിഡി ഇന�ിൽ ഇ�വെര എ�
�പ െചലവായി; എ� െതാഴിലാളികളാണ് ഈ
�ീമിൽ ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(എഫ്) 2019-20 വർഷം 35.42 േകാടി �പ�ം, 2020-21
ൽ 37.74 േകാടി �പ�ം, മെ��
സ�ിഡി�ായി 2021-22 േനാൺ �ാൻ
ബഡ്ജ�ിൽ 56.25 േകാടി�പ മെ��
സ�ിഡി�ായി വകയി��ിയി��്. ആയതിൽ

ആഗ�് മാസം വെര�ളള സ�ിഡി
നൽ��തിനായി 7,50,85,150/-�പ
െചലവഴി�ി��്. 15673
മ��െ�ാഴിലാളികളാണ് ഈ �ീമിൽ ഉ�ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



























അനുബന്ധം II
ക്രമ
നം.

മണ്ണെ ബങ്ക്
സ്ഥിതി ണ്ണെ�യ്യുന്ന

സ്ഥലം

  ജില്ല ആരംഭിച്ച
തീയതി

1. വിഴിഞ്ഞം തിരുവനന്തപുരം 03/08/2015
2. മരിയനാട് തിരുവനന്തപുരം 14/07/2015
3. നീണ്ടകര ണ്ണെകാല്ലം 24/07/2015
4. തങ്കശ്ശേ3രി ണ്ണെകാല്ലം 07/11/2016
5. വളഞ്ഞവഴി ആലപ്പുുഴ 26/08/2015
6. ആര്ത്തുങ്കല് ആലപ്പുുഴ 26/08/2015
7. അഴീശ്ശേ;ാട് തൃശ്ശൂര് 08/08/2015
8. ണ്ണെ>ാന്നാനി മലപ്പുുറം 04/09/2015
9. ഉിയാല് മലപ്പുുറം 22/02/2016
10. പുതിയാപ്പ കാസറശ്ശേDാഡ് 31/08/2015
11. മാപ്ല ണ്ണെബ കണ്ണൂര് 28/09/2015
12. കസബ കാസറശ്ശേDാഡ് 21/08/2015
13. ശ്ശേതാപ്പുും>ടി എറണാകുളം 18/08/2015


