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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6514 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കരമടി െതാഴിലാളികൾ�� �നരധിവാസ പാേ�ജ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  
Shri Ahammad Devarkovil

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

കരമടി െതാഴിലാളികൾ�� �നരധിവാസ
പാേ�ജ്  ആ��ല��ിനായി നൽകിയി�ളള പല
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം അേപ�കൾ
നിരസി�ത് കരമടി�മായി ബ�മി�ാ� മ�
കടൽ പണികളിൽ ഏർെ��� എ�
കാരണ�ാലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഈ കെ��ലി� അടി�ാനമാ�ിയത്

എെ�ാെ� ഘടക�ളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

വിഴി�ം (സൗ�്), അടിമല�റ എ�ീ
മ���ാമ�ളിലായി 25 കരമടി ഉടമകൾ�ം
െപൻഷണർമാ�ൾെ�െട 921 െതാഴിലാളികൾ�ം
ആ��ല�ം നാളി�വെര അ�വദി�ി��്. കരമടി
ഒ� പര�രാഗത മ��ബ�ന രീതിയാണ്. ഒ�
കരമടിയിൽ 30 �തൽ 40 വെര െതാഴിലാളികളാണ്
പരമാവധി െതാഴിൽ െച��ത്. ഇ�കാരം
വിഴി�ം (സൗ�്), അടിമല�റ മ��

�ാമ�ളിൽ െതാഴിലിൽ ഏർെ��ി��
കരമടിയിെല െതാഴിലാളികൾ�് ജീവേനാപാധി
ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി��്. േമൽ പ�തിയിൽ
ആ��ല�ം അവകാശെ��് അേപ�
സമർ�ി�വരിൽ എ�ിൻ ഘടി�ി� വ��ി�ം,
ത�ൽ വ��ി�ം, ത�മടി പണി�ം േപാ��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ, േലലെതാഴിലാളികൾ,
കണവ െഷഡിൽ േജാലി െച��വർ
എ�ിവെരയാണ് മ�് കടൽപണികളിൽ
ഏർെ���വർ എ�് ഉൾെ���ിയി��ത്.
ഇ�ര�ി��വെര പര�രാഗത മ��ബ�ന

രീതിയായ കരമടി െതാഴിലാളി വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ���ാൻ കഴിയി�.

(ബി) എെ��ാം െതളി�കളാണ് ഈ കെ��ലിന്

േവ�ി സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മായ

െതളി�കളി�ാെത അർഹതെ��വർ�് ആ��ല�ം

നിേഷധി�� ��ത നടപടി
പിൻവലി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഫിഷറീസ്  വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�െര ഉൾെ���ി

�പീകരി� േ�ാജ�് ഇം�ിെമേ�ഷൻ �ണി�്
(PIU) സമർ�ി� വ��മായ െതളി�ക�െട
അടി�ാന �ിലാണ് വിഴി�ം �റ�ഖ
പ�തി�മായി ബ�െ�� ജീവേനാപാധി
ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ി��ത്.
പരിേശാധന�െട ആദ� ഘ�മായി അേപ�ക�െട
േരഖാ പരിേശാധന നട�ി

മ��െ�ാഴിലാളിയാെണ�ത് പരിേശാധി��.
�ടർ�് �ല പരിേശാധന നട�ി ഓേരാ
അേപ�ക�ം �റ�ഖ പ�തി നിലവിൽ വ� 2015
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കാലഘ��ിൽ ഏർെ��ി�� െതാഴിലിെന
സംബ�ി�  ്അതത് �േദശ�് വ��മായ

പരിേശാധന നട��. ഇ�കാര�� പരിേശാധന
യിൽ കരമടി ഉടമ, �േദശെ� ജന�തിനിധികൾ,
െതാഴിലാളി െതാഴിൽ െച�ി��െവ�വകാ
ശെ��� കരമടിയിൽ െതാഴിൽ െച�ി�� മ�്
െതാഴിലാളികൾ, �േദശെ� വ��മായി
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവ�ൾെ�െട
നിരവധി േപരിൽ നി� ��ത വ��ിെയ

സംബ�ി�� വിവര�ൾ േശഖരി��.
െതാഴിലാളി�െട േരഖകളിൽ നി�ം �ല

പരിേശാധനയി�ം നി�ം ലഭി�� വിവര�ൾ
ഉൾെ���ി ആദ�ഘ� പരിേശാധന
�ർ�ിയാ��. �ടർ�് ഇ�ര�ിൽ ലഭ�മായ
വിവര�ളിൽ യാന ഉടമയായതിനാൽ ലഭി��
മെ�� ആ��ല�ം ൈക���വർ, ബേയാെമ�ിക്
കാർഡിൽ െവ�ൽ ഓണർ, െവ�ൽ �
എ�ി�െന േരഖെ���ിയി��വർ,
മ��െ�ാഴി ലാളി േ�മനിധി േബാർഡിെ�
പാസ്  ��ിൽ യാന�ിേ�േയാ,
ക�മര�ിേ�േയാ വിഹിതം ഒ���വർ, േ�മനിധി
വിഹിതം അട��തിൽ അപാകതകൾ
വ��ിയി��വർ, പാേ�ാർ�് പരിേശാധി�  ്2015
കാലഘ��ിൽ വിേദശ�് ആയി��വർ

എ�ി�െന വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ��
അനർഹരായവെര ഒഴിവാ�കയാണ് പതിവ്.
�ടാെത ഇ�കാരം ഒഴിവാ�െ��വർ�് കരമടി
െതാഴിലാളിയാെണ�തിന് െതളി�കൾ
സമർ�ി��തിന് പല തവണ അവസരം
നൽകിയി�ം െതളിയി�വാൻ
സാധി�ി�ി�ാ�വെര യാണ് ആ��ല�ം

നൽ��തിൽ നി�ം �ർ�മാ�ം
ഒഴിവാ�ിയി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


