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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 564 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിൽ പരിര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീ. എ� .് സലാം 

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
സ�കാര� േമഖലയിൽ െതാഴിൽ െച��വ�െട
പരിര� ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) (എ), (ബി), (സി) & (ഡി) - 1948-െല മിനിമം
േവതന നിയമ�ിെ� െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�� 87
െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ 82 �ം മിനിമം േവതനം
നി�യി�  ്ഉ�രവായി��്. �ടാെത,
െതാഴിലാളികൾ�് മിനിമം േവതനം
ഉറ�ാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� 'Wage
protection System' (WPS) �േഖന
െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
േനരി�് േവതനം ലഭി��. ആയത് കർശനമായി
പാലി�െ���െവ�് ഉറ�് വ��വാൻ െതാഴിൽ
വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
�വർ�ി���്. െതാഴിൽ വ��ിെല 14 ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസർമാ�െട (എൻേഫാ�്െമ�്)
േന�ത��ിൽ 101 അസി��് േലബർ
ഓഫീസർമാർ ഉൾെ��� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ �കാരം കടകളി�ം
വാണിജ��ാപന�ളി�ം പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം കെ��� നിയമലംഘന�ൾ�്
േനാ�ീസ്  നൽകി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
മിനിമം േവതനം നൽകാ� േക�കളിൽ െ�യിം
െപ�ീഷ�ം മ�് വിവിധ നിയമലംഘന�ൾ�്
േ�ാസിക�ഷ�ം ഫയൽ െച� വ��. െതാഴിൽ
വ��് ആരംഭി� േകാൾെസ�ർ �േഖന വ��ിെന
സംബ�ി�ളള സംശയ�ൾ�ം പരാതികൾ�ം
പരിഹാരം കാണാ��താണ്. െഹൽ�് ൈലനി�െട
ലഭി�� പരാതികൾ ത�മയം രജി�ർ
െച�െ��ക�ം അസി��് േലബർ ഓഫീസർ
േ�ഡ്  2 മാ�െട CUG െമാൈബൽ ന�ർ/ഇ-
െമയിലായി െമേസജ്  ലഭി�ക�ം അതാത്
ഇൻെ��ർമാർ യഥാസമയം തെ� അതിേ�ൽ
നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
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െച���്. �ടാെത െതാഴിൽ ���ൾ
ഉടെല��േ�ാൾതെ� െതാഴിൽ വ��ിൽ
അ�ര�നേയാഗ�ൾ േചർ�് ��പരിഹാരം
കാ��.

(ബി)

�സ്  �ത േമഖലയിെല െതാഴിൽപരമായ �ഷണം
അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) (എ), (ബി), (സി) & (ഡി) - 1948-െല മിനിമം
േവതന നിയമ�ിെ� െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�� 87
െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ 82 �ം മിനിമം േവതനം
നി�യി�  ്ഉ�രവായി��്. �ടാെത,
െതാഴിലാളികൾ�് മിനിമം േവതനം
ഉറ�ാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� 'Wage
protection System' (WPS) �േഖന
െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
േനരി�് േവതനം ലഭി��. ആയത് കർശനമായി
പാലി�െ���െവ�് ഉറ�് വ��വാൻ െതാഴിൽ
വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
�വർ�ി���്. െതാഴിൽ വ��ിെല 14 ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസർമാ�െട (എൻേഫാ�്െമ�്)
േന�ത��ിൽ 101 അസി��് േലബർ
ഓഫീസർമാർ ഉൾെ��� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ �കാരം കടകളി�ം
വാണിജ��ാപന�ളി�ം പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം കെ��� നിയമലംഘന�ൾ�്
േനാ�ീസ്  നൽകി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
മിനിമം േവതനം നൽകാ� േക�കളിൽ െ�യിം
െപ�ീഷ�ം മ�് വിവിധ നിയമലംഘന�ൾ�്
േ�ാസിക�ഷ�ം ഫയൽ െച� വ��. െതാഴിൽ
വ��് ആരംഭി� േകാൾെസ�ർ �േഖന വ��ിെന
സംബ�ി�ളള സംശയ�ൾ�ം പരാതികൾ�ം
പരിഹാരം കാണാ��താണ്. െഹൽ�് ൈലനി�െട
ലഭി�� പരാതികൾ ത�മയം രജി�ർ
െച�െ��ക�ം അസി��് േലബർ ഓഫീസർ
േ�ഡ്  2 മാ�െട CUG െമാൈബൽ ന�ർ/ഇ-
െമയിലായി െമേസജ്  ലഭി�ക�ം അതാത്
ഇൻെ��ർമാർ യഥാസമയം തെ� അതിേ�ൽ
നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
െച���്. �ടാെത െതാഴിൽ ���ൾ
ഉടെല��േ�ാൾതെ� െതാഴിൽ വ��ിൽ
അ�ര�നേയാഗ�ൾ േചർ�് ��പരിഹാരം
കാ��.

(സി) സ�കാര� േമഖലയിൽ േജാലി െച��വർ�്
ഏെതാെ� െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ മിനിമം േവതനം
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) (എ), (ബി), (സി) & (ഡി) - 1948-െല മിനിമം
േവതന നിയമ�ിെ� െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�� 87
െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ 82 �ം മിനിമം േവതനം
നി�യി�  ്ഉ�രവായി��്. �ടാെത,
െതാഴിലാളികൾ�് മിനിമം േവതനം
ഉറ�ാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� 'Wage
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protection System' (WPS) �േഖന
െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
േനരി�് േവതനം ലഭി��. ആയത് കർശനമായി
പാലി�െ���െവ�് ഉറ�് വ��വാൻ െതാഴിൽ
വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
�വർ�ി���്. െതാഴിൽ വ��ിെല 14 ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസർമാ�െട (എൻേഫാ�്െമ�്)
േന�ത��ിൽ 101 അസി��് േലബർ
ഓഫീസർമാർ ഉൾെ��� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ �കാരം കടകളി�ം
വാണിജ��ാപന�ളി�ം പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം കെ��� നിയമലംഘന�ൾ�്
േനാ�ീസ്  നൽകി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
മിനിമം േവതനം നൽകാ� േക�കളിൽ െ�യിം
െപ�ീഷ�ം മ�് വിവിധ നിയമലംഘന�ൾ�്
േ�ാസിക�ഷ�ം ഫയൽ െച� വ��. െതാഴിൽ
വ��് ആരംഭി� േകാൾെസ�ർ �േഖന വ��ിെന
സംബ�ി�ളള സംശയ�ൾ�ം പരാതികൾ�ം
പരിഹാരം കാണാ��താണ്. െഹൽ�് ൈലനി�െട
ലഭി�� പരാതികൾ ത�മയം രജി�ർ
െച�െ��ക�ം അസി��് േലബർ ഓഫീസർ
േ�ഡ്  2 മാ�െട CUG െമാൈബൽ ന�ർ/ഇ-
െമയിലായി െമേസജ്  ലഭി�ക�ം അതാത്
ഇൻെ��ർമാർ യഥാസമയം തെ� അതിേ�ൽ
നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
െച���്. �ടാെത െതാഴിൽ ���ൾ
ഉടെല��േ�ാൾതെ� െതാഴിൽ വ��ിൽ
അ�ര�നേയാഗ�ൾ േചർ�് ��പരിഹാരം
കാ��.

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� �ാപന�ളിൽ

പരിേശാധന കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ; നിയമ
ലംഘനം കെ��ിയ �ാപന�ൾെ�തിെര

േ�ാസിക�ഷൻ േക�ം െ�യിം െപ�ീഷ�ം ഫയൽ
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) (എ), (ബി), (സി) & (ഡി) - 1948-െല മിനിമം
േവതന നിയമ�ിെ� െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�� 87
െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ 82 �ം മിനിമം േവതനം
നി�യി�  ്ഉ�രവായി��്. �ടാെത,
െതാഴിലാളികൾ�് മിനിമം േവതനം
ഉറ�ാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� 'Wage
protection System' (WPS) �േഖന
െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
േനരി�് േവതനം ലഭി��. ആയത് കർശനമായി
പാലി�െ���െവ�് ഉറ�് വ��വാൻ െതാഴിൽ
വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
�വർ�ി���്. െതാഴിൽ വ��ിെല 14 ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസർമാ�െട (എൻേഫാ�്െമ�്)
േന�ത��ിൽ 101 അസി��് േലബർ
ഓഫീസർമാർ ഉൾെ��� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ �കാരം കടകളി�ം
വാണിജ��ാപന�ളി�ം പരിേശാധനകൾ
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നട�ക�ം കെ��� നിയമലംഘന�ൾ�്
േനാ�ീസ്  നൽകി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
മിനിമം േവതനം നൽകാ� േക�കളിൽ െ�യിം
െപ�ീഷ�ം മ�് വിവിധ നിയമലംഘന�ൾ�്
േ�ാസിക�ഷ�ം ഫയൽ െച� വ��. െതാഴിൽ
വ��് ആരംഭി� േകാൾെസ�ർ �േഖന വ��ിെന
സംബ�ി�ളള സംശയ�ൾ�ം പരാതികൾ�ം
പരിഹാരം കാണാ��താണ്. െഹൽ�് ൈലനി�െട
ലഭി�� പരാതികൾ ത�മയം രജി�ർ
െച�െ��ക�ം അസി��് േലബർ ഓഫീസർ
േ�ഡ്  2 മാ�െട CUG െമാൈബൽ ന�ർ/ഇ-
െമയിലായി െമേസജ്  ലഭി�ക�ം അതാത്
ഇൻെ��ർമാർ യഥാസമയം തെ� അതിേ�ൽ
നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
െച���്. �ടാെത െതാഴിൽ ���ൾ
ഉടെല��േ�ാൾതെ� െതാഴിൽ വ��ിൽ
അ�ര�നേയാഗ�ൾ േചർ�് ��പരിഹാരം
കാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


