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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 264 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�മ�െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ നിേഷധി��തിെനതിെര നിയമ വ�വ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ)

സം�ാന�് സ�കാര� വ�വസായ-വ�ാപാര
�ാപന�ൾ�് ത�ൾ�ി���വെര
�മ�െതാഴിലാളികളായി നിയമി�ാെമ�
ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട �ത�ാഘാതം
കണ�ിെല��് േമൽ നടപടി�െട സാധ�ത
പരിേശാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സ�കാര� വ�ാപാര വ�വസായ �ാപന�ളിൽ

കയ�ിറ�്  േജാലി�ായി െതാഴി�ടമ�് 
ഇ���വെരവ�  ് േജാലി െച�ി�ാെമ�ം േകരള
�മ� െതാഴിലാളി ച�ം 26എ �കാരം രജിേ�ഷൻ
േനടാൻ അവർ�്  കയ�ിറ�്  േജാലിയിൽ
�ൻപരിചയം നിർബ�മി�ാെയ�ം ടി േമഖലയിൽ
രജിേ�ഷൻ ഉ� മ�്  െതാഴിലാളികൾ ഉേ�ാ
എ�ത്  പരിഗണിേ��തിെ��മാണ്  നിലവിൽ
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവായിരി��ത് . േകാടതി
വിധി�െട അ�സ� പാലി�െകാ�് ഈ
വിഷയം സർ�ാർ ഗൗരവമായി
വിലയി���താണ്, േകാടതി വിധി
പരിേശാധനയിലാണ്.

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ം രജി�ർ െച�ി�� അർഹരായ
െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴി�ടമകൾ െതാഴിൽ
നിേഷധി��തിെനതിെര നിയമ വ�വ�
ഏർെ�����ൾെ�െട�� കാര��ൾ
പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി)
െതാഴിൽ നിേഷധം സംബ�ി�  ് 1978-െല േകരള
�മ�്  െതാഴിലാളി നിയമ�ിെല ചാപ്�ർ 7 വ��് 
21 -ൽ വ�വ� െച�ി��്. ആയതിെ� പകർ�്
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) േനാ��ലി സംബ�മായ പരാതികൾ
സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�ാൻ ജി� േലബർ
ഓഫീസർമാ�െട ഇടെപടൽ കാര��മമാ�ാൻ
േവ� നടപടി��ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ��ലി വാ��ത്  സംബ�ി� പരാതി
��യിൽെ��ാൽ ഉടൻ തെ� അസി��് 
േലബർ ഓഫീസർമാർ, െഡപ��ി േലബർ
ഓഫീസർമാർ, ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർമാർ
എ�ിവർ ���ി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
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സ�ീകരി�ക�ം െച���് . മാ��മ�
െതാഴി�ടമെയ അധിേ�പി�കേയാ
ഭീഷണിെ���കേയാ ആ�മി�കേയാ െച��
പരാതികൾ േപാലീസിന്  ൈകമാറി ഉചിതമായ
നിയമ നടപടികൾ 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�ി��്. േനാ��ലി
ആവശ�െ�� എ� പരാതികളിൽ അേന�ഷണം
നട�േ�ാൾ �രിഭാഗ�ം �മ�െതാഴിലാളികൾ
ഉൾെ��� ���ള� എ�ാണ്  മന�ിലാ�വാൻ
കഴി�ി��ത് . ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

�മ�െതാഴിൽ േമഖലയിൽ സ�ീകരിേ��
നടപടി�മ�ൾ, നിയമപരമായി �മ�
െതാഴിലാളികൾ�്  ലഭിേ�� േവതനം എ�ിവ
സംബ�ി�  ് െപാ�ജന�ൾ�ിടയിൽ
അവേബാധം ഉ�ാ��തിന്  എ�ാ ജി�കളി�ം
െതാഴിലാളി- െതാഴി�ടമ �തിനിധികൾ�ായി
ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി��തിന് േകരള
�മ�െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡിേന�ം
കിെലെയ�ം �മതലെ���ാൻ ടി േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനമായി.

(ഡി)

വ�ാവസായിക തർ��ൾ പരിഹരി�ാ��
സംവിധാനം ഫല�ദമായി �വർ�ി��േ�ാ

എ�് െവളിെ���േമാ?

(ഡി) വ�ാവസായിക തർ��ൾ പരിഹരി��തിന് 
1947-െല വ�വസായതർ� നിയമ�കാര��
കൺസിലിേയഷൻ ഓഫീസർമാർ നടപടി
സ�ീകരി�വ���് . േകാവിഡ്  -19 മായി
ബ�െ��്  നിയ�ണ�ൾ �ടർ�ി��തിനാൽ
തർ� ക�ിക�െട മീ�ിംഗ്  �മീകരി�വാൻ
സാധി�ാതി�� സാഹചര��ിൽ തർ��ളിൽ
നടപടി എ���തിന്  �ാേയാഗികമായി ��ി��് 
അ�ഭവി�ി��. ഇേ�ാൾ നിയ�ണെമ�ാം
നീ�ിയി�� സാഹചര��ിൽ തർ� പരിഹാര
സംവിധാനം മിക� രീതിയിൽ �വർ�ി�

വ���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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