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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6405 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജ�ിസ്  ��ൻനായർ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല ���ൾ സംബ�ി�്

ജ�ിസ്  ��ൻനായർ ക�ീഷൻ സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ അംഗീകരി�്
നട�ാ��തിന് ചീഫ് െസ��റി അ���നായ
�പീകരി� ക�ി�ി ഇത് സംബ�ി�  ്വിവിധ
വ��കൾ�് നൽകിയ നിർേ�ശ�ൾ
എെ��ാമായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം - േകരള�ിെല േതാ�ം
േമഖലയിെല വിവിധ ���ൾ സംബ�ി�  ്റി�:
ജ�ീസ്  ��ൻ നായർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
ചീഫ് െസ��റി അ���നായി �പീകരി�
ക�ി�ി�െട �പാർശകൾ അംഗീകരി�െകാ�്
സർ�ാർ ഉ�രവായി��്. ഇതിൻ �കാരം 1.
േകരള�ിൽ �ാേ�ഷൻ ടാ�് ഒഴിവാ��തിന്
തീ�മാനി�. ടി തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

റവന� വ��് നടപടി സ�ീകരി� വ��. 2. േതാ�ം
ഉടമകളിൽ നി�ം കാർഷികാദായനി�തി
ഈടാ��ത് അ�് വർഷേ��്

മരവി�ി��തിന് തീ�മാനി�. േകരള�ിൽ

കാർഷികാദായ നി�തി �ർ�മാ�ം
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ 1991-െല േകരള
കാർഷികാദായ നി�തി ആ�് (1991-െല 15)
റ�ാ��തി�� നടപടികൾ നി�തി വ��്
സ�ീകരി� വ��. 3. എേ��കളിെല നിലവി�ളള
എ�ാ ലയ��ം െക�ിട നി�തിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ണെമ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേനാട്
�പാർശ െച��തിന് തീ�മാനി�. േതാ�ം
േമഖലയിൽ േജാലി െച�� െതാഴിലാളികൾ
താമസി�� ലയ�െള വ� നി�തിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ി തേ�ശസ�യം ഭരണവ��് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. 4. നിലവി�ളള �നി�തി
ഒഴിവാ�ണെമ� ക�ീഷൻ �പാർശ
അംഗീകരിേ��തിെ�� �പാർശ അംഗീകരി�.
5. റ�ർ മര�ൾ �റി� മാ�േ�ാൾ വനം വ��്
ഈടാ�� സീനിയേറജ്  �ക �ർ�മായി
ഒഴിവാ��തിന് തീ�മാനി� റീ �ാേ�ഷ�േവ�ി
റ�ർ മരം �റി�മാ�േ�ാൾ ഈടാ�ിയി��

സീനിയേറജ്  �ക �ർ�മായി ഒഴിവാ�ി െകാ�്
വനം വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ
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��ത ഉ�രവിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയിൽ റി�്
െപ�ീഷൻ നിലവി��്. 6. നിലവി�ളള ലയ�ൾ
അ����ണി െച�് വാസേയാഗ�മാ��ത്
അസാധ�മായതിനാൽ സർ�ാരിെ� സ�ർ�
പാർ�ിട പ�തി (ൈലഫ്) - ൽ ഉൾെ���ി

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ വാസ�ഹ�ൾ
നിർ�ിേ��താെണ�് തീ�മാനി�. ഇതിനായി
ആവശ�മായി വ�� െചലവിെ� 50% സർ�ാ�ം
50 % േതാ�ം ഉടമക�ം വഹിേ��താണ്. േതാ�ം
ഉടമകളിൽ നി�ം ഈടാേ��തായ 50% �ക
ഏഴ്  വാർഷിക ഗ��ളായി (പലിശ സഹിതം)
പ�തി നട�ാ�ാ��താണ്. പ�തി നട�ി�ിന്

ആവശ�മായ �ലം എേ��് ഉടമകൾ
സൗജന�മായി സർ�ാരിന് ലഭ�മാേ��താണ്
എ� �പാർശയിൻ േമൽ ആവശ�മായ �ലം

എേ��് ഉടമകൾ സർ�ാരിെ� േപരിൽ
നൽ�കയാെണ�ിൽ സ�ർ� പാർ�ിട പ�തി
(ൈലഫ്) �െട മാർ�േരഖ�്
വിേധയമായി�ായിരി�ണം നിർ�ാണം
നടേ��െത� വ�വ�േയാെട �പാർശ
അംഗീകരി�. േതാ�ം േമഖലയിെല എ�ാ ഭവന
രഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം
സൗജന�മായി വീട്  നിർ�ി� നൽ�ക എ�
സർ�ാർ പ�തി�മായി ബ�െ��് ഭവനം
ഫൗേ�ഷെ� സഹകരണേ�ാെട െതാഴിൽ
വ��് നട�ിയ �ാഥമിക സർേ� ലി�് ഭവനം
ഫൗേ�ഷന് ൈകമാറിയി�ളള�ം ��ാർ
േമഖലയിൽ ൈലഫ് ലി�ിൽ ഉൾെ�� േതാ�ം
െതാഴിലാളികൾ�ളള വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ട�ക�ം, �ർ�ീകരി� 9 വീ�കൾ
െതാഴിലാളികൾ�് ൈകമാറിയി���മാണ്. 7.
േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�് ഇ.എസ് .ഐ �ീം
ബാധകമാ�� വിഷയം െതാഴിൽ വ��ിെ�
പരിഗണനയിലാെണ�ത് അംഗീകരി�. േതാ�ം
േമഖലയിൽ ഇ.എസ് .ഐ.�ീം നട�ിലാ��ത്
സംബ�ി�  ്േക�സർ�ാരിെ� �തിയ േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി േകാഡിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഈ
സാഹചര��ിൽ േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി േകാഡ്
�ാബല��ിൽ വ��േതാ� �ടി േതാ�ം േമഖല�ം
ഇ.എസ് .ഐ. പ�തിയിൽ ഉൾെ���താണ്. 8.
േതാ���െട പാ�കാലാവധി അവസാനി��
�റ�് പാ�ം ���ി നൽ��തി�ളള കാലതാമസം
ഒഴിവാേ��താണ്. ഇ�ാര��ിൽ തട�ം
നിൽ�� കാര��ൾ പരിേശാധി�  ്നിയമ വ��്
െസ��റി ഒ� �റി�് നൽേക�താെണ�്
നിർേ�ശി�. പാ��ാലാവധി അവസാനി�� �റ�്
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േതാ���െട പാ�ം ���ി നി�യി�� വിഷയം
റവന�, നിയമ വ��ക�െട സജീവ
പരിഗണനയിലാണ്. 9. േകരള േഫാറ�് (െവ�ിംഗ്
ആ�് മാേനെ��് ഓഫ് എേ�ാളജി�ലി
െ�ൈജൽ ലാ�്) ആ�ിെ� പരിധിയിൽ നി�ം
േതാ��െള ഒഴിവാ�ിെകാ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�ളളതാണ് എ�ത് അംഗീകരി�. 10.
േതയില, ഏലം, കാ�ി എ�ിവ സം�ാന

സർ�ാരിെ� സിവിൽ സൈ�സ്  േകാർ�േറഷൻ
േപാ�ളള െപാ�വിതരണ സംവിധാനം
ഉപേയാഗെ���ി സർ�ാർ തെ� േതാ��ളിൽ
നി�് േശഖരി�ക�ം വി�ഴി�ക�ം
െച��തി�ളള നടപടി ൈകെ�ാളളണെമ�
ക�ീഷെ� �പാർശ അ�ാേയാഗികമായതിനാൽ
പരിഗണിേ�� തിെ��് അംഗീകരി�. 11.
ഉേപ�ി�െ��േതാ �വർ�ന രഹിതമായി
കിട��േതാ ആയ േതാ��ൾ സർ�ാർ
ഏെ���് നട�കേയാ അെ��ിൽ
െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണസംഘ�ൾ
�പീകരി�  ്അവ�് സർ�ാർ ധനസഹായം നൽകി
�വർ�ി�ി�കേയാ െച�ണെമ� വിഷയ�ിൽ

ആവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം (Initiate proposal
for legal frame work) നട�� കാര�ം
പരിേശാധിേ��താണ്. റവന� വ��് നിലവിൽ
ത�ാറാ�ിയിരി�� ലാ�് ലീസ്  ആ�ിെ�

പരിധിയിൽ ഇ�ാര�ം �ടി െകാ�വ�� കാര�ം
പരിഗണി�ാ��താണ് എ�ത് സംബ�ി�്

സർ�ാേരാ, െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണ
സംഘ�േളാ, സ��രായ സ�കാര� ക�നികേളാ
വ��മായ മാനദ�േ�ാെട േതാ��ൾ
ഏെ���് �വർ�ി�ി�കയാെണ�ിൽ

േതാ��ിെ� സ�ഭാവ�ിൽ മാ�ം വ���െത�

വ�വ�േയാെട അംഗീകരി�ക�ം െച�.
ഉേപ�ി�െ��േതാ, �വർ�ന രഹിതമായേതാ
ആയ േതാ��ൾ നിലവി�ളള �പരി�രണ
നിയമ�കാരം സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ

ഏെ����തി�ളള സാധ�തകൾ റവന�, വനം
വ��കൾ ആണ് �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��ത്. 12. െതാഴിലാളിക�െട േവതനം
കാേലാചിതമായി പരി�രി��ത് സംബ�ി�്

ആവശ�മായ നടപടികൾ െതാഴിൽവ��്
സ�ീകരിേ��താെണ� �പാർശ അംഗീകരി�.
െതാഴിലാളിക�െട േവതന കരാർ കാേലാചിതമായി
പരി�രി���മായി ബ�െ��് അടി�ാന

േവതന�ിൽ 52/- �പ�െട വർ�നവ് വ��ി

മിനിമം േവതനം ���ി വി�ാപനം
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�റെ��വി�ി��്. 13. �ാേ�ഷൻ േമഖല ഇേ�ാൾ
അഭി�ഖീകരി�� ��പരിഹാര�ിന് സം�ാന

സർ�ാരിെ� �ാേ�ഷൻ േപാളിസി
ത�ാറാ��തിന് െതാഴിൽവ��് നടപടി
സ�ീകരിേ��താെണ� �പാർശ അംഗീകരി�.
േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണ�മായി
ബ�െ��് സർ�ാർ സമ�മായ ഒ� േതാ�ം നയം
�ഖ�ാപി�  ്ഉ�രവായി��്.

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം - േകരള�ിെല േതാ�ം
േമഖലയിെല വിവിധ ���ൾ സംബ�ി�  ്റി�:
ജ�ീസ്  ��ൻ നായർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
ചീഫ് െസ��റി അ���നായി �പീകരി�
ക�ി�ി�െട �പാർശകൾ അംഗീകരി�െകാ�്
സർ�ാർ ഉ�രവായി��്. ഇതിൻ �കാരം 1.
േകരള�ിൽ �ാേ�ഷൻ ടാ�് ഒഴിവാ��തിന്
തീ�മാനി�. ടി തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

റവന� വ��് നടപടി സ�ീകരി� വ��. 2. േതാ�ം
ഉടമകളിൽ നി�ം കാർഷികാദായനി�തി
ഈടാ��ത് അ�് വർഷേ��്

മരവി�ി��തിന് തീ�മാനി�. േകരള�ിൽ

കാർഷികാദായ നി�തി �ർ�മാ�ം
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ 1991-െല േകരള
കാർഷികാദായ നി�തി ആ�് (1991-െല 15)
റ�ാ��തി�� നടപടികൾ നി�തി വ��്
സ�ീകരി� വ��. 3. എേ��കളിെല നിലവി�ളള
എ�ാ ലയ��ം െക�ിട നി�തിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ണെമ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേനാട്
�പാർശ െച��തിന് തീ�മാനി�. േതാ�ം
േമഖലയിൽ േജാലി െച�� െതാഴിലാളികൾ
താമസി�� ലയ�െള വ� നി�തിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ി തേ�ശസ�യം ഭരണവ��് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. 4. നിലവി�ളള �നി�തി
ഒഴിവാ�ണെമ� ക�ീഷൻ �പാർശ
അംഗീകരിേ��തിെ�� �പാർശ അംഗീകരി�.
5. റ�ർ മര�ൾ �റി� മാ�േ�ാൾ വനം വ��്
ഈടാ�� സീനിയേറജ്  �ക �ർ�മായി
ഒഴിവാ��തിന് തീ�മാനി� റീ �ാേ�ഷ�േവ�ി
റ�ർ മരം �റി�മാ�േ�ാൾ ഈടാ�ിയി��

സീനിയേറജ്  �ക �ർ�മായി ഒഴിവാ�ി െകാ�്
വനം വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ
��ത ഉ�രവിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയിൽ റി�്
െപ�ീഷൻ നിലവി��്. 6. നിലവി�ളള ലയ�ൾ
അ����ണി െച�് വാസേയാഗ�മാ��ത്
അസാധ�മായതിനാൽ സർ�ാരിെ� സ�ർ�
പാർ�ിട പ�തി (ൈലഫ്) - ൽ ഉൾെ���ി
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െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ വാസ�ഹ�ൾ
നിർ�ിേ��താെണ�് തീ�മാനി�. ഇതിനായി
ആവശ�മായി വ�� െചലവിെ� 50% സർ�ാ�ം
50 % േതാ�ം ഉടമക�ം വഹിേ��താണ്. േതാ�ം
ഉടമകളിൽ നി�ം ഈടാേ��തായ 50% �ക
ഏഴ്  വാർഷിക ഗ��ളായി (പലിശ സഹിതം)
പ�തി നട�ാ�ാ��താണ്. പ�തി നട�ി�ിന്

ആവശ�മായ �ലം എേ��് ഉടമകൾ
സൗജന�മായി സർ�ാരിന് ലഭ�മാേ��താണ്
എ� �പാർശയിൻ േമൽ ആവശ�മായ �ലം

എേ��് ഉടമകൾ സർ�ാരിെ� േപരിൽ
നൽ�കയാെണ�ിൽ സ�ർ� പാർ�ിട പ�തി
(ൈലഫ്) �െട മാർ�േരഖ�്
വിേധയമായി�ായിരി�ണം നിർ�ാണം
നടേ��െത� വ�വ�േയാെട �പാർശ
അംഗീകരി�. േതാ�ം േമഖലയിെല എ�ാ ഭവന
രഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം
സൗജന�മായി വീട്  നിർ�ി� നൽ�ക എ�
സർ�ാർ പ�തി�മായി ബ�െ��് ഭവനം
ഫൗേ�ഷെ� സഹകരണേ�ാെട െതാഴിൽ
വ��് നട�ിയ �ാഥമിക സർേ� ലി�് ഭവനം
ഫൗേ�ഷന് ൈകമാറിയി�ളള�ം ��ാർ
േമഖലയിൽ ൈലഫ് ലി�ിൽ ഉൾെ�� േതാ�ം
െതാഴിലാളികൾ�ളള വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ട�ക�ം, �ർ�ീകരി� 9 വീ�കൾ
െതാഴിലാളികൾ�് ൈകമാറിയി���മാണ്. 7.
േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�് ഇ.എസ് .ഐ �ീം
ബാധകമാ�� വിഷയം െതാഴിൽ വ��ിെ�
പരിഗണനയിലാെണ�ത് അംഗീകരി�. േതാ�ം
േമഖലയിൽ ഇ.എസ് .ഐ.�ീം നട�ിലാ��ത്
സംബ�ി�  ്േക�സർ�ാരിെ� �തിയ േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി േകാഡിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഈ
സാഹചര��ിൽ േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി േകാഡ്
�ാബല��ിൽ വ��േതാ� �ടി േതാ�ം േമഖല�ം
ഇ.എസ് .ഐ. പ�തിയിൽ ഉൾെ���താണ്. 8.
േതാ���െട പാ�കാലാവധി അവസാനി��
�റ�് പാ�ം ���ി നൽ��തി�ളള കാലതാമസം
ഒഴിവാേ��താണ്. ഇ�ാര��ിൽ തട�ം
നിൽ�� കാര��ൾ പരിേശാധി�  ്നിയമ വ��്
െസ��റി ഒ� �റി�് നൽേക�താെണ�്
നിർേ�ശി�. പാ��ാലാവധി അവസാനി�� �റ�്
േതാ���െട പാ�ം ���ി നി�യി�� വിഷയം
റവന�, നിയമ വ��ക�െട സജീവ
പരിഗണനയിലാണ്. 9. േകരള േഫാറ�് (െവ�ിംഗ്
ആ�് മാേനെ��് ഓഫ് എേ�ാളജി�ലി
െ�ൈജൽ ലാ�്) ആ�ിെ� പരിധിയിൽ നി�ം
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േതാ��െള ഒഴിവാ�ിെകാ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�ളളതാണ് എ�ത് അംഗീകരി�. 10.
േതയില, ഏലം, കാ�ി എ�ിവ സം�ാന

സർ�ാരിെ� സിവിൽ സൈ�സ്  േകാർ�േറഷൻ
േപാ�ളള െപാ�വിതരണ സംവിധാനം
ഉപേയാഗെ���ി സർ�ാർ തെ� േതാ��ളിൽ
നി�് േശഖരി�ക�ം വി�ഴി�ക�ം
െച��തി�ളള നടപടി ൈകെ�ാളളണെമ�
ക�ീഷെ� �പാർശ അ�ാേയാഗികമായതിനാൽ
പരിഗണിേ�� തിെ��് അംഗീകരി�. 11.
ഉേപ�ി�െ��േതാ �വർ�ന രഹിതമായി
കിട��േതാ ആയ േതാ��ൾ സർ�ാർ
ഏെ���് നട�കേയാ അെ��ിൽ
െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണസംഘ�ൾ
�പീകരി�  ്അവ�് സർ�ാർ ധനസഹായം നൽകി
�വർ�ി�ി�കേയാ െച�ണെമ� വിഷയ�ിൽ

ആവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം (Initiate proposal
for legal frame work) നട�� കാര�ം
പരിേശാധിേ��താണ്. റവന� വ��് നിലവിൽ
ത�ാറാ�ിയിരി�� ലാ�് ലീസ്  ആ�ിെ�

പരിധിയിൽ ഇ�ാര�ം �ടി െകാ�വ�� കാര�ം
പരിഗണി�ാ��താണ് എ�ത് സംബ�ി�്

സർ�ാേരാ, െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണ
സംഘ�േളാ, സ��രായ സ�കാര� ക�നികേളാ
വ��മായ മാനദ�േ�ാെട േതാ��ൾ
ഏെ���് �വർ�ി�ി�കയാെണ�ിൽ

േതാ��ിെ� സ�ഭാവ�ിൽ മാ�ം വ���െത�

വ�വ�േയാെട അംഗീകരി�ക�ം െച�.
ഉേപ�ി�െ��േതാ, �വർ�ന രഹിതമായേതാ
ആയ േതാ��ൾ നിലവി�ളള �പരി�രണ
നിയമ�കാരം സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ

ഏെ����തി�ളള സാധ�തകൾ റവന�, വനം
വ��കൾ ആണ് �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��ത്. 12. െതാഴിലാളിക�െട േവതനം
കാേലാചിതമായി പരി�രി��ത് സംബ�ി�്

ആവശ�മായ നടപടികൾ െതാഴിൽവ��്
സ�ീകരിേ��താെണ� �പാർശ അംഗീകരി�.
െതാഴിലാളിക�െട േവതന കരാർ കാേലാചിതമായി
പരി�രി���മായി ബ�െ��് അടി�ാന

േവതന�ിൽ 52/- �പ�െട വർ�നവ് വ��ി

മിനിമം േവതനം ���ി വി�ാപനം

�റെ��വി�ി��്. 13. �ാേ�ഷൻ േമഖല ഇേ�ാൾ
അഭി�ഖീകരി�� ��പരിഹാര�ിന് സം�ാന

സർ�ാരിെ� �ാേ�ഷൻ േപാളിസി
ത�ാറാ��തിന് െതാഴിൽവ��് നടപടി
സ�ീകരിേ��താെണ� �പാർശ അംഗീകരി�.
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േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണ�മായി
ബ�െ��് സർ�ാർ സമ�മായ ഒ� േതാ�ം നയം
�ഖ�ാപി�  ്ഉ�രവായി��്.

(സി) നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ിൽ
അടിയ�രമായി നട�ിലാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) (എ) �ം (ബി) �ം (സി) �ം - േകരള�ിെല േതാ�ം
േമഖലയിെല വിവിധ ���ൾ സംബ�ി�  ്റി�:
ജ�ീസ്  ��ൻ നായർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിേ�ൽ
ചീഫ് െസ��റി അ���നായി �പീകരി�
ക�ി�ി�െട �പാർശകൾ അംഗീകരി�െകാ�്
സർ�ാർ ഉ�രവായി��്. ഇതിൻ �കാരം 1.
േകരള�ിൽ �ാേ�ഷൻ ടാ�് ഒഴിവാ��തിന്
തീ�മാനി�. ടി തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

റവന� വ��് നടപടി സ�ീകരി� വ��. 2. േതാ�ം
ഉടമകളിൽ നി�ം കാർഷികാദായനി�തി
ഈടാ��ത് അ�് വർഷേ��്

മരവി�ി��തിന് തീ�മാനി�. േകരള�ിൽ

കാർഷികാദായ നി�തി �ർ�മാ�ം
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ 1991-െല േകരള
കാർഷികാദായ നി�തി ആ�് (1991-െല 15)
റ�ാ��തി�� നടപടികൾ നി�തി വ��്
സ�ീകരി� വ��. 3. എേ��കളിെല നിലവി�ളള
എ�ാ ലയ��ം െക�ിട നി�തിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ണെമ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേനാട്
�പാർശ െച��തിന് തീ�മാനി�. േതാ�ം
േമഖലയിൽ േജാലി െച�� െതാഴിലാളികൾ
താമസി�� ലയ�െള വ� നി�തിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ി തേ�ശസ�യം ഭരണവ��് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. 4. നിലവി�ളള �നി�തി
ഒഴിവാ�ണെമ� ക�ീഷൻ �പാർശ
അംഗീകരിേ��തിെ�� �പാർശ അംഗീകരി�.
5. റ�ർ മര�ൾ �റി� മാ�േ�ാൾ വനം വ��്
ഈടാ�� സീനിയേറജ്  �ക �ർ�മായി
ഒഴിവാ��തിന് തീ�മാനി� റീ �ാേ�ഷ�േവ�ി
റ�ർ മരം �റി�മാ�േ�ാൾ ഈടാ�ിയി��

സീനിയേറജ്  �ക �ർ�മായി ഒഴിവാ�ി െകാ�്
വനം വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. എ�ാൽ
��ത ഉ�രവിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയിൽ റി�്
െപ�ീഷൻ നിലവി��്. 6. നിലവി�ളള ലയ�ൾ
അ����ണി െച�് വാസേയാഗ�മാ��ത്
അസാധ�മായതിനാൽ സർ�ാരിെ� സ�ർ�
പാർ�ിട പ�തി (ൈലഫ്) - ൽ ഉൾെ���ി

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ വാസ�ഹ�ൾ
നിർ�ിേ��താെണ�് തീ�മാനി�. ഇതിനായി
ആവശ�മായി വ�� െചലവിെ� 50% സർ�ാ�ം
50 % േതാ�ം ഉടമക�ം വഹിേ��താണ്. േതാ�ം
ഉടമകളിൽ നി�ം ഈടാേ��തായ 50% �ക
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ഏഴ്  വാർഷിക ഗ��ളായി (പലിശ സഹിതം)
പ�തി നട�ാ�ാ��താണ്. പ�തി നട�ി�ിന്

ആവശ�മായ �ലം എേ��് ഉടമകൾ
സൗജന�മായി സർ�ാരിന് ലഭ�മാേ��താണ്
എ� �പാർശയിൻ േമൽ ആവശ�മായ �ലം

എേ��് ഉടമകൾ സർ�ാരിെ� േപരിൽ
നൽ�കയാെണ�ിൽ സ�ർ� പാർ�ിട പ�തി
(ൈലഫ്) �െട മാർ�േരഖ�്
വിേധയമായി�ായിരി�ണം നിർ�ാണം
നടേ��െത� വ�വ�േയാെട �പാർശ
അംഗീകരി�. േതാ�ം േമഖലയിെല എ�ാ ഭവന
രഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം
സൗജന�മായി വീട്  നിർ�ി� നൽ�ക എ�
സർ�ാർ പ�തി�മായി ബ�െ��് ഭവനം
ഫൗേ�ഷെ� സഹകരണേ�ാെട െതാഴിൽ
വ��് നട�ിയ �ാഥമിക സർേ� ലി�് ഭവനം
ഫൗേ�ഷന് ൈകമാറിയി�ളള�ം ��ാർ
േമഖലയിൽ ൈലഫ് ലി�ിൽ ഉൾെ�� േതാ�ം
െതാഴിലാളികൾ�ളള വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ട�ക�ം, �ർ�ീകരി� 9 വീ�കൾ
െതാഴിലാളികൾ�് ൈകമാറിയി���മാണ്. 7.
േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�് ഇ.എസ് .ഐ �ീം
ബാധകമാ�� വിഷയം െതാഴിൽ വ��ിെ�
പരിഗണനയിലാെണ�ത് അംഗീകരി�. േതാ�ം
േമഖലയിൽ ഇ.എസ് .ഐ.�ീം നട�ിലാ��ത്
സംബ�ി�  ്േക�സർ�ാരിെ� �തിയ േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി േകാഡിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഈ
സാഹചര��ിൽ േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി േകാഡ്
�ാബല��ിൽ വ��േതാ� �ടി േതാ�ം േമഖല�ം
ഇ.എസ് .ഐ. പ�തിയിൽ ഉൾെ���താണ്. 8.
േതാ���െട പാ�കാലാവധി അവസാനി��
�റ�് പാ�ം ���ി നൽ��തി�ളള കാലതാമസം
ഒഴിവാേ��താണ്. ഇ�ാര��ിൽ തട�ം
നിൽ�� കാര��ൾ പരിേശാധി�  ്നിയമ വ��്
െസ��റി ഒ� �റി�് നൽേക�താെണ�്
നിർേ�ശി�. പാ��ാലാവധി അവസാനി�� �റ�്
േതാ���െട പാ�ം ���ി നി�യി�� വിഷയം
റവന�, നിയമ വ��ക�െട സജീവ
പരിഗണനയിലാണ്. 9. േകരള േഫാറ�് (െവ�ിംഗ്
ആ�് മാേനെ��് ഓഫ് എേ�ാളജി�ലി
െ�ൈജൽ ലാ�്) ആ�ിെ� പരിധിയിൽ നി�ം
േതാ��െള ഒഴിവാ�ിെകാ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�ളളതാണ് എ�ത് അംഗീകരി�. 10.
േതയില, ഏലം, കാ�ി എ�ിവ സം�ാന

സർ�ാരിെ� സിവിൽ സൈ�സ്  േകാർ�േറഷൻ
േപാ�ളള െപാ�വിതരണ സംവിധാനം
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ഉപേയാഗെ���ി സർ�ാർ തെ� േതാ��ളിൽ
നി�് േശഖരി�ക�ം വി�ഴി�ക�ം
െച��തി�ളള നടപടി ൈകെ�ാളളണെമ�
ക�ീഷെ� �പാർശ അ�ാേയാഗികമായതിനാൽ
പരിഗണിേ�� തിെ��് അംഗീകരി�. 11.
ഉേപ�ി�െ��േതാ �വർ�ന രഹിതമായി
കിട��േതാ ആയ േതാ��ൾ സർ�ാർ
ഏെ���് നട�കേയാ അെ��ിൽ
െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണസംഘ�ൾ
�പീകരി�  ്അവ�് സർ�ാർ ധനസഹായം നൽകി
�വർ�ി�ി�കേയാ െച�ണെമ� വിഷയ�ിൽ

ആവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം (Initiate proposal
for legal frame work) നട�� കാര�ം
പരിേശാധിേ��താണ്. റവന� വ��് നിലവിൽ
ത�ാറാ�ിയിരി�� ലാ�് ലീസ്  ആ�ിെ�

പരിധിയിൽ ഇ�ാര�ം �ടി െകാ�വ�� കാര�ം
പരിഗണി�ാ��താണ് എ�ത് സംബ�ി�്

സർ�ാേരാ, െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണ
സംഘ�േളാ, സ��രായ സ�കാര� ക�നികേളാ
വ��മായ മാനദ�േ�ാെട േതാ��ൾ
ഏെ���് �വർ�ി�ി�കയാെണ�ിൽ

േതാ��ിെ� സ�ഭാവ�ിൽ മാ�ം വ���െത�

വ�വ�േയാെട അംഗീകരി�ക�ം െച�.
ഉേപ�ി�െ��േതാ, �വർ�ന രഹിതമായേതാ
ആയ േതാ��ൾ നിലവി�ളള �പരി�രണ
നിയമ�കാരം സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ

ഏെ����തി�ളള സാധ�തകൾ റവന�, വനം
വ��കൾ ആണ് �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��ത്. 12. െതാഴിലാളിക�െട േവതനം
കാേലാചിതമായി പരി�രി��ത് സംബ�ി�്

ആവശ�മായ നടപടികൾ െതാഴിൽവ��്
സ�ീകരിേ��താെണ� �പാർശ അംഗീകരി�.
െതാഴിലാളിക�െട േവതന കരാർ കാേലാചിതമായി
പരി�രി���മായി ബ�െ��് അടി�ാന

േവതന�ിൽ 52/- �പ�െട വർ�നവ് വ��ി

മിനിമം േവതനം ���ി വി�ാപനം

�റെ��വി�ി��്. 13. �ാേ�ഷൻ േമഖല ഇേ�ാൾ
അഭി�ഖീകരി�� ��പരിഹാര�ിന് സം�ാന

സർ�ാരിെ� �ാേ�ഷൻ േപാളിസി
ത�ാറാ��തിന് െതാഴിൽവ��് നടപടി
സ�ീകരിേ��താെണ� �പാർശ അംഗീകരി�.
േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണ�മായി
ബ�െ��് സർ�ാർ സമ�മായ ഒ� േതാ�ം നയം
�ഖ�ാപി�  ്ഉ�രവായി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


