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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4931 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക�സർ�ാരിെ� �തിയ േലബർ േകാഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  ,
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  

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

(എ)

സം�ാന�് െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�ൾ
കവർെ���� േക� സർ�ാരിെ� �തിയ
േലബർ േകാഡിെനതിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) (എ), (ബി) & (സി) വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ
ഒ� �ട�ീഴിൽ െകാ� വരിക എ� ല��േ�ാെട

േക� സർ�ാർ 29 െതാഴിൽ നിയമ�െള
ഏകീകരി�  ്4 േകാ�കളായി
േ�ാഡീകരി�ിരി�കയാണ്. 1. ദി േകാഡ്  ഓൺ
േവജസ്  -2019 2. ദി ഇൻഡ�ിയൽ റിേലഷൻസ്
േകാഡ്- 2020 3. ദി േകാഡ്  ഓൺ േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി -2020 4. ദി ഒ�േ�ഷണൽ േസ�ി,
െഹൽ�് & വർ�ിംഗ് ക�ീഷൻസ്  േകാഡ്-
2020 എ�ാൽ ��ത േകാ�കൾ നിലവിൽ
വ�ി�െ��ി�ം ച��ൾ ഒ�ം തെ� േനാ�ിൈഫ
െച�ി�ി�. ഇവ നിലവിൽ വ�� തീയതി
േക�ഗവൺെമ�് വി�ാപനം െച��താണ്.
�ാ�് േകാഡിേ�ൽ അഭി�ായം അറിയി�വാൻ
േക� സർ�ാർ ആവശ�െ��ത�സരി�്

നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ തല�ിൽ

നൽകിയി��താണ്. േമൽ �ചി�ി�
േകാ�കൾ�് വിവിധ ഘ��ളിെല ചർ�കളിൽ
േകരളം ഉൾെ�െട�� വിവിധ സം�ാന�െള

േക� സർ�ാർ �ണി�ക�ം നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം ആവശ�െ��ക�ം േകരള
സർ�ാർ ടി ചർ�കളിൽ പെ���ക�ം
സം�ാന�ിെ� താൽപര��ൾ
സംര�ി��തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം അറിയി�ക�ം െച�ി��്.
േമൽ�റ� 4 േകാ�കളിെല�ം നിയമ
വ�വ�കൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്വ��.

(ബി) ��ത നിയമം �ാബല��ിൽ വ�േ�ാൾ അത്
സം�ാനെ� ഏെതാെ� രീതിയിലാണ്
ബാധി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) (എ), (ബി) & (സി) വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ
ഒ� �ട�ീഴിൽ െകാ� വരിക എ� ല��േ�ാെട

േക� സർ�ാർ 29 െതാഴിൽ നിയമ�െള
ഏകീകരി�  ്4 േകാ�കളായി
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േ�ാഡീകരി�ിരി�കയാണ്. 1. ദി േകാഡ്  ഓൺ
േവജസ്  -2019 2. ദി ഇൻഡ�ിയൽ റിേലഷൻസ്
േകാഡ്- 2020 3. ദി േകാഡ്  ഓൺ േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി -2020 4. ദി ഒ�േ�ഷണൽ േസ�ി,
െഹൽ�് & വർ�ിംഗ് ക�ീഷൻസ്  േകാഡ്-
2020 എ�ാൽ ��ത േകാ�കൾ നിലവിൽ
വ�ി�െ��ി�ം ച��ൾ ഒ�ം തെ� േനാ�ിൈഫ
െച�ി�ി�. ഇവ നിലവിൽ വ�� തീയതി
േക�ഗവൺെമ�് വി�ാപനം െച��താണ്.
�ാ�് േകാഡിേ�ൽ അഭി�ായം അറിയി�വാൻ
േക� സർ�ാർ ആവശ�െ��ത�സരി�്

നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ തല�ിൽ

നൽകിയി��താണ്. േമൽ �ചി�ി�
േകാ�കൾ�് വിവിധ ഘ��ളിെല ചർ�കളിൽ
േകരളം ഉൾെ�െട�� വിവിധ സം�ാന�െള

േക� സർ�ാർ �ണി�ക�ം നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം ആവശ�െ��ക�ം േകരള
സർ�ാർ ടി ചർ�കളിൽ പെ���ക�ം
സം�ാന�ിെ� താൽപര��ൾ
സംര�ി��തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം അറിയി�ക�ം െച�ി��്.
േമൽ�റ� 4 േകാ�കളിെല�ം നിയമ
വ�വ�കൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്വ��.

(സി) ഈ േകാ�കൾെ�തിെര സം�ാന സർ�ാർ
േക��ിന് േരഖാ�ലം വിേയാജി�്
േരഖെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) (എ), (ബി) & (സി) വിവിധ െതാഴിൽ നിയമ�ൾ
ഒ� �ട�ീഴിൽ െകാ� വരിക എ� ല��േ�ാെട

േക� സർ�ാർ 29 െതാഴിൽ നിയമ�െള
ഏകീകരി�  ്4 േകാ�കളായി
േ�ാഡീകരി�ിരി�കയാണ്. 1. ദി േകാഡ്  ഓൺ
േവജസ്  -2019 2. ദി ഇൻഡ�ിയൽ റിേലഷൻസ്
േകാഡ്- 2020 3. ദി േകാഡ്  ഓൺ േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി -2020 4. ദി ഒ�േ�ഷണൽ േസ�ി,
െഹൽ�് & വർ�ിംഗ് ക�ീഷൻസ്  േകാഡ്-
2020 എ�ാൽ ��ത േകാ�കൾ നിലവിൽ
വ�ി�െ��ി�ം ച��ൾ ഒ�ം തെ� േനാ�ിൈഫ
െച�ി�ി�. ഇവ നിലവിൽ വ�� തീയതി
േക�ഗവൺെമ�് വി�ാപനം െച��താണ്.
�ാ�് േകാഡിേ�ൽ അഭി�ായം അറിയി�വാൻ
േക� സർ�ാർ ആവശ�െ��ത�സരി�്

നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ തല�ിൽ

നൽകിയി��താണ്. േമൽ �ചി�ി�
േകാ�കൾ�് വിവിധ ഘ��ളിെല ചർ�കളിൽ
േകരളം ഉൾെ�െട�� വിവിധ സം�ാന�െള

േക� സർ�ാർ �ണി�ക�ം നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം ആവശ�െ��ക�ം േകരള
സർ�ാർ ടി ചർ�കളിൽ പെ���ക�ം
സം�ാന�ിെ� താൽപര��ൾ
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സംര�ി��തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം അറിയി�ക�ം െച�ി��്.
േമൽ�റ� 4 േകാ�കളിെല�ം നിയമ
വ�വ�കൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


