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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 100 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േനാ��ലി നിേരാധനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) േനാ��ലി നിേരാധി�െകാ�� 2018 -െല േകരള

ൈഹേ�ാടതി വിധി നട�ിലാ�ാൻ സർ�ാർ

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2018-ൽ േനാ��ലി നിേരാധി�െകാ�് േകരള

ൈഹേ�ാടതി വിധി വ�തായി

��യിൽെ��ി�ി�. ഏ�ാൽ �മ� െതാഴിൽ

േമഖലയിൽ നിലനിൽ�� അനാേരാഗ�

�വണതകൾ സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��തിെന

�ടർ�് ഏ� സാഹചര��ി�ം െച�ാ�

േജാലി�് െതാഴിലാളികൾ �ലി ആവശ�െ����ം

ൈക����ം നിയമ വി��മായി �ഖ�ാപി�്

സം�ാന സർ�ാർ 30/04/2018-ൽ ജി.ഒ.
(ആർ.ടി) ന�ർ 511/2018/െതാഴിൽ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. എ�ി�ം ചില സമയ�ളിൽ

േനാ��ലി ആവശ�െ�� എ� പരാതി വരാ��് .
ഇ�രം സ�ർഭ�ളിൽ െതാഴിൽ വ��്

അടിയ�രമായി ഇടെപ�് ��പരിഹാരം

കാണാ��്. �മ�െതാഴിൽ നിയമ�കാരം രജി�ർ

െച�ി�� �മ� െതാഴിലാളികൾ േനാ��ലി

വാ�ിയതായി അേന�ഷണ�ിൽ േബാധ�െ��ാൽ

േകമള �മ�െതാഴിലാളി ച�ം 26 എ(4)
അ�ശാസി�� വിധ�ിൽ

�മ�െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ കാർഡ്   റ�

െച���ൾെ�െട�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ��് . േനാ��ലി നിേരാധി�ി��

സർ�ാർ ഉ�രവ്  പ�മാധ�മ�ളി�െട

�സി�ീകരി�ി� �തിനാൽ െപാ� ജന�ൾ�് 
ഇടയിൽ അവേബാധം ഉ�ായി��് . �മ�

െതാഴിലാളി �ണിയൻ �തിനിധികൾ, വ�ാപാരി

വ�വസായ �തിനിധികൾ എ�ിവർ�് ഇത് 
സംബ�ി�  ് േനരി�ം അസി��് േലബർ

ഓഫീസർമാർ, �മ� െതാഴിലാളി േ�മേബാർഡ്  
�േഖന�ം േബാധവൽ�രണം നട�ിയി��്.
�ടാെത െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ം െതാഴി�ം വ��്
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മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�

സം�ാനെ� �മ�െതാഴിൽ േമഖലയിെല

�ണിയൻ�തിനിധിക�െട േയാഗ�ിൽ

േനാ��ലി സംബ�ി� പരാതികൾ വളെര

ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െച�െമ�ം, ഇ�രം

അനഭിലഷണീയമായ �വണതകൾ ഒ� തര�ി�ം

അ�വദി�ിെ��ം തീ�മാനി�ി��്.

(ബി) ��ത വിധിെയ�ടർ�് സം�ാന�്

േനാ��ലി നിേരാധി�ി�ം ഇ�രം സംഭവ�ൾ

വീ�ം ഉ�ാ��തിെന ൈഹേ�ാടതി

വിമർശി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി��്.

(സി) േനാ��ലി�െട േപരിൽ നട��

അതി�മ�ൾെ�തിെര േകസ്  രജി�ർ

െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

വീ���ായി�േ�ാ;

(സി)
ഇ�. നിയമ�കാരം േനാ��ലി ��കര�ം

ശി�ാർഹ�മായതിനാൽ ���ാർെ�തിെര

േപാലീസ്  േകസ്  രജി�ർ െച�ാ��്.

(ഡി)

േനാ��ലി വിവാദ�ൾ സം�ാനെ��റി�്

െത�ായ ധാരണകൾ പര�ക�ം വ�വസായ

സൗ�ദ അ�രീ�െ� �തി�ലമായി

ബാധി�ക�ം െച�� എ� േകാടതി�െട

വിമർശനം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; എ�ിൽ

ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

(ഡി) േനാ��ലി�മായി ബ�െ�� വിഷയം

സം�ാനെ��റി�  ്െത�ായ ധാരണകൾ

പര��തിേനാ വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�െ�

�തി�ലമായി ബാധി�കേയാ െച�ി�ി�.
േനാ��ലി വാ��ത്  സംബ�ി�  ് പരാതി

��യിൽെ��ാൽ ഉടൻതെ� അസി��് േലബർ

ഓഫീസർമാർ െഡപ��ി േലബർ ഓഫീസർമാർ,
ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർമാർ  ���ിൽ 

ഇടെപ�ക�ം അമിതമാേയാ അനർഹമാേയാ

വാ�ിയ �ലി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ം

െതാഴി�ടമ�് തിരിെക വാ�ി െകാ��ക�ം

െതാഴിലാളിക�െട ഭാഗ�നി�ം ��തരമായ

�മേ��കൾ ��യിൽെ��ാൽ േകരള

�മ�െതാഴിലാളി ച�ം 26 എ(4) അ�ശാസി��

വിധ�ിൽ �മ�െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ

കാർഡ്   റ� െച���ൾെ�െട�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാ��്.�ടാെത െതാഴി�ടമെയ

അധിേ�പി�കേയാ ഭീഷണിെ���കേയാ

ആ�മി�കേയാ െച�� പരാതികൾ േപാലീസിന് 
ൈകമാറി ഉചിതമായ നിയമ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച�ാ��് . �മ� െതാഴിൽ

േമഖലകളിൽ �വർ�ി�� േ�ഡ്  �ണിയൻ

േനതാ�െള ഉൾെ���ി കിെല�െട

േന�ത��ിൽ േനാ��ലിെ�തിെര�ളള

േബാധവത്കരണ �ാ�കൾ സംഘടി�ി�ക�ം

െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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