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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4936 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഗാർഹിക െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ നിയമ പരിര��ം അസംഘടിതേമഖലകളിെല െതാഴിൽ �ഷണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 

�ീ. ടി.സി�ിഖ്  

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

(എ)

സം�ാനെ� ഗാർഹിക െതാഴിലാളികൾ�്

െതാഴിൽ നിയമ പരിര��് എെ��ാം

സംവിധാന�ൾ നിലവി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(എ) ബ�പ്ൻ ബ�ാേവാ ആേ�ാളൻ ഫയൽ െച� റി�്

െപ�ിഷൻ (�ിമിനൽ) 82/2009 േകസിെല

ബ�.ഡൽഹി ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ എ�ാ സം�ാന��ം

ഗാർഹിക െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണം

ഉറ�ാ��തിേല�് ഒ� നിയമം പാസാ�ി

നട�ിലാ�ണെമ�് േദശീയ പ�ികവർ� ക�ീഷൻ

നിർേ�ശി�ി��. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ

സം�ാനെ� ഗാർഹിക െതാഴിലാളിക�െട

അവകാശ�ൾെ�തിെര�ളള �ർവിനിേയാഗം,
ഉപ�വം, ആ�മണം, സാ��ിക �ഷണം

എ�ിവയിൽ നി�ം സംര�ണ�ി�ം അവ�െട

േസവന വ�വ�കൾ �മെ����തി�മായി

േകരള ഗാർഹിക െതാഴിലാളി (െതാഴിൽ

�മെ����ം േസവന വ�വ�ക�ം) ബിൽ

േലബർ ക�ീഷണർ ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത

വിഷയം സർ�ാർ വിശകലനം െച� വ��.

(ബി)

ഇവർ�് മിനിമം �ലി�ം മ� െതാഴിൽ പരിര��ം

ലഭി��േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. 29/12/2016 തീയതിയിെല സ.ഉ അ�ടി

നം.202/2016/െതാഴിൽ �കാരം മിനിമം േവതനം

നി�യി�ി��്. ഗാർഹിക െതാഴിലാളിക�െട �ടി

ഉ�മനം ല��മാ�ിെ�ാ�ാണ് സം�ാന

സർ�ാർ അസംഘടിത െതാഴിലാളി േ�മ

പ�തി� �പം നൽകിയി��ത്.

(സി)

ഇെ��ിൽ ഇവർ�് െതാഴിൽ പരിര�

ഉറ�വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�്. 29/12/2016 തീയതിയിെല സ.ഉ അ�ടി

നം.202/2016/െതാഴിൽ �കാരം മിനിമം േവതനം

നി�യി�ി��്. ഗാർഹിക െതാഴിലാളിക�െട �ടി

ഉ�മനം ല��മാ�ിെ�ാ�ാണ് സം�ാന

സർ�ാർ അസംഘടിത െതാഴിലാളി േ�മ

പ�തി� �പം നൽകിയി��ത്.
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(ഡി) സം�ാന�് �ീ െതാഴിലാളികൾ

�വർ�ി�� അസംഘടിത േമഖലകളിെല

െതാഴിൽ �ഷണം, െതാഴിൽ നിയമപരിര�

ലഭ�തയി�ാ� എ�ീ ���ൾ പരിഹരി�ാൻ

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ീകൾ ഉൾെ�െട�ളള ജീവന�ാർ�് െതാഴിൽ

�ാപന�ളിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്. 1976-
െല ഈക�ൽ റമ�ണേറഷൻ ആ�ിെല വ�വ�കൾ

�കാരം �ീ�ം ��ഷ�ം �ല�േവതനം ഉറ�്

വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി���്. െമ�െ��

േവതനം ലഭി�� െതാഴിൽ അവസര�ളിൽ

�ീകൾ�് ��തൽ അവസരം നൽ�ക, ലിംഗ

സമത�ം ഉറ� വ��ി �ീക�െട അവകാശ�ൾ

സംര�ി�ക, െതാഴിലിട�ളിെല ��ി�ം

�ചിത��ം ഉറ� വ��ി, മിക� െതാഴിൽ

അ�രീ�ം ��ി�ക, േവതന �ര�ാ പ�തി

നട�ാ�ക, േസവന കാലയളവി�ം

അതി�േശഷ�ം സാ��ിക ഭ�ത�ം, ആേരാഗ�

സംര�ണ�ം ഉറ� വ��ക, �ട�ിയ

നടപടിക�ം സ�ീകരി���്. 2018 െല േകരള

േഷാപ് സ്  ആ�് െകാേമഴ്  സ�ൽ എ�ാ�ിഷ്  െമ�്

േഭദഗതി നിയമം വ��് 21 (ബി) �കാരം

െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി �ല�് ഇരി�ിട

സൗകര�ം െതാഴി�ടമ ഏർെ���ി നൽകണെമ�്

വ�വ� െച��. ടി നിയമ �കാരം െതാഴി�ടമ�്

�ീ െതാഴിലാളികെള രാ�ി 9 മണി�ം രാവിെല

6.00 മണി�ം ഇടയി�ളള സമയ�് അവ�െട

സ�തേ�ാ� �ടി േജാലി�് നിേയാഗി�ാ���ം

അ�കാരം േജാലി െച�ി�� പ�ം 5
ജീവന�ാെര�ി�ം ഉളള ��ാ�ം ആയതിൽ

�റ�ത് 2 �ീകെള�ി�ം

ഉ�ായിരിേ���മാണ്. േജാലി �ല� നി�ം

താമസ�ലം വെര�ളള യാ�ാ സൗകര�ം

െതാഴി�ടമ ഉറ�വ�േ���മാണ്. െതാഴിൽ

വ��ിെ� �ാപന പരിേശാധനാ േവളയിൽ

�ാപന�ിൽ േകരള േഷാ�് സ്  & െകാേമഴ്  സ�ൽ

എ�ാ�ിഷ്  െമ�് �ൾ 6 (ബി) �കാരം

കം�യി�്സ്  ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ക�ം ഇ�ാ� സാഹചര��ിൽ

ആയത് �പീകരി�ാൻ നിർേ�ശം നൽ�ക�ം

െച�ാ��്. �ീകൾ ഉൾെ�െട�ളള ജീവന�ാർ�്

െതാഴിൽ �ാപന�ളിൽ അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന് 1961- െല

േകരള േഷാപ് സ്  ആ�് െകാേമഴ്  സ�ൽ

എ�ാ�ിഷ്  െമ�് ച��ളിൽ വ�വ� െച�ി��

�കാരം ആവശ�മായ വി�മ �ലം, �ീകൾ�ം

��ഷ�ാർ�ം �േത�ക േടായ് ല�് സംവിധാനം,
ഇ�പേതാ അതിൽ ��തേലാ െതാഴിലാളികൾ

േജാലി െച�� �ാപന�ളിൽ �ഷ്  സൗകര�ം,
50 െതാഴിലാളികളിൽ ��തൽ േജാലി െച��
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�ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട താമസം

�ാപന�ിൽ നി�ം 25 കിേലാമീ�റിൽ

��തലാെണ�ിൽ െതാഴി�ടമ േഹാ�ൽ സൗകര�ം

ഏർെ���ി നൽ��േ�ാ എ�ിവ പരിേശാധനാ

േവളയിൽ എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് വിഭാഗം

ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ� വ��ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


