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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 102 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്,
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ

സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
(എ) സം�ാന�്  �മ�െതാഴിൽ േമഖലയിൽ

നിലനിൽ�� അനാേരാഗ� �വണതകൾ
അവസാനി�ി��തി�ം െമ�െ�� െതാഴിൽ
സം�ാരം �ാവർ�ികമാ�ാ�ം ല��മി�െകാ�്
സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.
േനാ��ലി�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ
��യിൽെ��ാൽ െതാഴിൽ വ��്  ഉടനടി
ഇടെപ�ക�ം പരിഹാരം കാ�ക�ം െച�
വ���് . ഇ�രം നടപടികൾ ��യിൽെ��ാൽ
െതാഴിൽ വ��ിെ� േകാൾെസ�ർ ന�ർ 15525
േടാൾ�ീ ന�ർ 180042555214.വഴി
െപാ�ജന�ൾ�്  പരാതി നൽകാ��താണ് .
േനാ��ലി വാ��ത്  സംബ�ി� പരാതി
��യിൽെ��ാൽ ഉടൻ തെ� അസി��് 
േലബർ ഓഫീസർമാർ, െഡ�പ��ി േ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) ൽ അ�ശാസി��
വിധ�ിൽ �മ� െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ
കാർഡ്   റ�്  െച���ൾെ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച���് . മാ��മ�
െതാഴി�ടമെയ അധിേ�പി�കേയാ
ഭീഷണിെ���കേയാ ആ�മി�കേയാ െച��
പരാതികൾ േപാലീസിന്  ൈകമാറി ഉചിതമായ
നിയമ നടപടി �ീകരി�ക�ം െച�ാ��് .
�ടാെത െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ം െതാഴി�ം വ��്
മ�ി�െട അധ��തയിൽ േചർ�
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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)

േനാ��ലി നിേരാധി� േശഷ�ം ഇ�സംബ�ി�്

നിരവധി സംഭവ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��
സാഹചര��ിൽ േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ

സ�ീകരി� നടപടികൾ പര�ാ�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�്  �മ�െതാഴിൽ േമഖലയിൽ
നിലനിൽ�� അനാേരാഗ� �വണതകൾ
അവസാനി�ി��തി�ം െമ�െ�� െതാഴിൽ
സം�ാരം �ാവർ�ികമാ�ാ�ം ല��മി�െകാ�്
സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.
േനാ��ലി�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ
��യിൽെ��ാൽ െതാഴിൽ വ��്  ഉടനടി
ഇടെപ�ക�ം പരിഹാരം കാ�ക�ം െച�
വ���് . ഇ�രം നടപടികൾ ��യിൽെ��ാൽ
െതാഴിൽ വ��ിെ� േകാൾെസ�ർ ന�ർ 15525
േടാൾ�ീ ന�ർ 180042555214 വഴി
െപാ�ജന�ൾ�്  പരാതി നൽകാ��താണ് .
േനാ��ലി വാ��ത്  സംബ�ി� പരാതി
��യിൽെ��ാൽ ഉടൻ തെ� 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) ൽ അ�ശാസി��
വിധ�ിൽ �മ� െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ
കാർഡ്   റ�്  െച���ൾെ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച���് . മാ��മ�
െതാഴി�ടമെയ അധിേ�പി�കേയാ
ഭീഷണിെ���കേയാ ആ�മി�കേയാ െച��
പരാതികൾ േപാലീസിന്  ൈകമാറി ഉചിതമായ
നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�ാ��് .
�ടാെത െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ം െതാഴി�ം വ��്
മ�ി�െട അധ��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�ി��്.

(സി) �� േറാ��് വിേ�പണ േക��ിേല�്

െകാ�വ� ഐ.എസ് .ആർ.ഒ.�െട വാഹനെ�
(സി) �� ഐ.എസ്  .ആർ.ഒ-വി.എസ്  .എസ്  .സി-

യിേല�്  �ംൈബയിൽ നി�ം കടൽ മാർ�ം
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േനാ��ലി ആവശ�െ��് തട� വാർ�
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

െകാ�ം �റ�ഖ�്  എ�ി�ക�ം േശഷം േറാഡ്  
മാർഗം ര�്  േലാറികളിലായി െകാ�വ� 124,80
ടൺ ഭാര�� കാർേഗാകൾ (െഹവിെമഷീനറികൾ)
അമിതഭാര���ം, മ�ഷ�ാധ�ാനം െകാ�് 
ഇറ�ാൻ കഴിയാ��ം െമഷീ�കൾ മാ�ം
ഉപേയാഗി�  ് ഇറ�ാൻ കഴി���മാണ് .
കയ�ിറ�്  േജാലി തട�െ���ിയ�ം, േനാ��ലി
ആവശ�െ���ം ടി �േദശെ�
�മ�െതാഴിലാളികള�. മറി�  ്�േദശവാസികളായ
ഏകേദശം �േറാളം വ�� നാ�കാർ സംഘടി�  ്
സാധനം ഇറ��തിന്  10 ല�ം�പ േനാ��ലി
ആവശ�െ��കയാണ്  ഉ�ായെത�ാണ് 
അേന�ഷണ�ിൽ അറി�ത് . െമഷീ�കൾ
ഉപേയാഗി�  ് മാ�ം കയ�ിറ�്  നടേ��

സാധന�ൾ കയ�ിറ�്  നട��തിന് 
െതാഴിലാളികൾ�്  അവകാശം ഇ� എ� ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസ�െട�ം ഡി.ജി.പി-�െട�ം
ഉ�ര�കൾ േകാൺ�ാ�ർ�്  നൽകി തർ�ം
ഒഴിവാ�ക�ം �ടർ�്  േപാലീസ്  
,സി.ഐ.എസ്  .എഫ് , െതാഴിൽവ��് 
ഉേദ�ാഗ�ർ, വി.എസ്  .എസ്  .സി അധി�തർ
എ�ിവർ സം��മായി കാർേഗാ വാഹനം
േഗ�ി��ിേല�്  കട�ക�ം െച�. െതാഴിൽ
വ��ിെ� സമേയാചിതമായ ഇടെപടൽ �ലം
േനാ��ലി ആവശ�െ�� എ�� പരാതി
അടിയ�ിരമായി പരിഹരി�വാൻ കഴി�ക�ം
െച�ി��് .

(ഡി)

ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ

സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േനാ��ലി വാ��ത്  സംബ�ി� പരാതി
��യിൽെ��ാൽ ഉടൻ തെ� 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) ൽ അ�ശാസി��
വിധ�ിൽ �മ� െതാഴിലാളിക�െട രജിസ്  േ�ഷൻ
കാർഡ്   റ�്  െച���ൾെ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


