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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4944 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ കർ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

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

(എ) േനാ��ലി നിർ�ലാ�ാൻ �ൻ സർ�ാർ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ഏ� സാഹചര��ി�ം െച�ാ�
േജാലി�് െതാഴിലാളികൾ �ലി ആവശ�െ����ം

ൈക����ം നിയമ വി��മായി �ഖ�ാപി�്
സർ�ാർ 30/04/2018-ൽ ജി.ഒ(ആർ.ടി)ന�ർ
511/2018/െതാഴിൽ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.
എ�ി�ം അമിത�ലി വാ�ി എ�ം, േനാ��ലി
വാ�ി എ��� ഒ�െ�� പരാതികൾ വരാ��്. ടി
അവസര�ളിൽ െതാഴിൽ വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ

സമേയാചിതമായി ഇടെപ�ക�ം അമിത�ലി
ഈടാ�ിയതായി കെ��ിയാൽ ആയത്

െതാഴിലാളിയിൽ നി�ം വാ�ി പരാതി�ാർ�്
നൽ�ക�ം, ��തരമായ �മേ��കൾ
��യിൽെ��ാൽ െതാഴിലാളിക�െട 26 (എ)
രജിേ�ഷൻ കാർഡ്  െതാഴിൽ വ��ിെല െഡപ��ി
േലബർ ഓഫീസർമാർ ഇടെപ�് റ�് െച�ക�ം
െഹഡ്  േലാഡ്  വർേ��് േബാർഡിെ� കീഴി��
�ീം ഏരിയയിൽ േകരള െഹഡ്  േലാഡ്  വർേ��്
�ീം (െറ�േലഷൻ ഓഫ് എംേ�ാെ�ൻറ്  ആൻറ്

ക�ീഷൻ ഓഫ് സർ�ീസ്) �ീം, 1983 �കാര�ളള
6(എ) കാർഡ്  റ�് െച��ത് ഉൾെ�െട��
നിയമ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െച�വ��.
െതാഴി�ടമെയ അധിേ�പി�കേയാ
ഭീഷണിെ���കേയാ ആ�മി�കേയാ െച��
പരാതികൾ േപാലീസിന്  ൈകമാറി ഉചിതമായ
നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ാ��് .
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 1978-െല േകരള
�മ� െതാഴിലാളി നിയമം ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�ക, കയ�ിറ�് െതാഴിൽ േമഖലയിെല
േനാ��ലി വാ�� �വണത അവസാനി�ി�ക
എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത 2018-െല
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Act-െ� െസ�ൻ 3-ൽ പറ�� �കാരം 1978-
െല െഹഡ്  േലാഡ്  വർേ��് ആ�ിൽ വ��് 9-�
േശഷം ��ിേ�ർ�9(എ) വ��് �കാരം, ഒ�
െതാഴി�ടമ�് തെ� കയ�ിറ�് േജാലികൾ ഒ�
രജിേ�ർഡ്  �മ� െതാഴിലാളിെയ ഉപേയാഗി�്
െച�ാ��താെണ�് വ�വ� െച���്.

(ബി)
എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത
നടപടികളി�െട ൈകവരി�ാൻ ഉേ�ശി�ി��ത്;
ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�ാപാര വ�വസായ േമഖലയിൽ
സമാധാനപരമായ അ�രീ�ം ��ി��തി�ം,
െതാഴിലാളി - െതാഴി�ടമ ബ�ം സൗ�ദപര
മാ��തി�ം സാധി�ി��്.

(സി)

��ത നടപടി�െട നട�ി�ിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 1978-െല േകരള �മ�െതാഴിലാളി നിയമം
സം�ാന�് കാര��മമായി നട�ിലാ�ി
വ���്. ഇതിനായി െതാഴിൽ വ��ിെല
എൻേഫാ�്െമൻറ്  വിഭാഗം �വർ�ി�വ���്.
സം�ാന�് ഏ� സാഹചര��ി�ം െച�ാ�
േജാലി�് െതാഴിലാളികൾ �ലി ആവശ�െ����ം

ൈക����ം നിയമ വി��മായി �ഖ�ാപി�്
സർ�ാർ 30/04/2018-ൽ ജി.ഒ.(ആർ.ടി) ന�ർ
511/2018/െതാഴിൽ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.
എ�ി�ം അമിത�ലി വാ�ി എ�ം, േനാ��ലി
വാ�ി എ��� ഒ�െ�� പരാതികൾ വരാ��്. ടി
അവസര�ളിൽ െതാഴിൽ വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ

സമേയാചിതമായി ഇടെപ�ക�ം അമിത�ലി
ഈടാ�ിയതായി കെ��ിയാൽ ആയത്

െതാഴിലാളിയിൽ നി�ം വാ�ി പരാതി�ാർ�്
നൽ�ക�ം, ��തരമായ �മേ��കൾ
��യിൽെ��ാൽ െതാഴിലാളിക�െട 26 (എ)
രജിേ�ഷൻ കാർഡ്  െതാഴിൽ വ��ിെല െഡപ��ി
േലബർ ഓഫീസർമാർ ഇടെപ�് റ�് െച�ക�ം �ീം
ഏരിയയിൽ േകരള െഹഡ്  േലാഡ്  വർേ��് �ീം
(െറ�േലഷൻ ഓഫ് എംേ�ാെ�ൻറ്  ആൻറ്

ക�ീഷൻ ഓഫ് സർ�ീസ്) �ീം, 1983 �കാര�ളള
6(എ) കാർഡ്  റ�് െച��ത് ഉൾെ�െട��
നിയമനടപടികൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െച�വ��.
�ടാെത െതാഴി�ടമെയ അധിേ�പി�കേയാ
ഭീഷണിെ���കേയാ ആ�മി�കേയാ െച��
പരാതികൾ േപാലീസിന്  ൈകമാറി ഉചിതമായ
നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ാ��് .
സം�ാന�് എ�ാ ജി�കളി�ം �മ�െതാഴിലാളി
േ�മപ�തി ബാധകമായ �ല�ളിൽ േകരള
�മ�െതാഴിലാളി േ�മേബാർ�ം, �ാേ�ർഡ്
വിഭാഗ�ൾ�് ബ�െ�� ജി�ാ േലബർ
ഓഫീസ�ം കയ�ിറ�് നിര�് നി�യി�  ്ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ആയത് െതാഴിൽ വ��ിെ�
െവൈ��ിൽ ലഭ�മാണ്.
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(ഡി) ഈ നടപടിക�െട നിർ�ഹണ�ിൽ എെ��ാം
ല���ൾ ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാന�് വ�ാപാര വ�വസായ േമഖലയിൽ
സമാധാനപരമായ അ�രീ��ം, െതാഴിലാളി-
െതാഴി�ടമ ബ�ം ഉറ�വ���തി�ം
കഴി�ി��്. എ�ി�ം അമിത�ലി വാ�ി എ�ം,
േനാ��ലി വാ�ി എ��� ഒ�െ�� പരാതികൾ
വരാ��്. ടി അവസര�ളിൽ െതാഴിൽ വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ സമേയാചിതമായി ഇടെപ�ക�ം
അമിത�ലി ഈടാ�ിയതായി കെ��ിയാൽ

ആയത് െതാഴിലാളിയിൽ നി�ം വാ�ി
പരാതി�ാർ�് നൽ�ക�ം, ��തരമായ
�മേ��കൾ ��യിൽെ��ാൽ
െതാഴിലാളിക�െട 26(എ) രജിസേ�ഷൻ കാർഡ്
െതാഴിൽ വ��ിെല െഡപ��ി േലബർ ഓഫീസർമാർ
ഇടെപ�് റ�് െച�ക�ം �ീം ഏരിയയിൽ േകരള
െഹഡ്  േലാഡ്  വർേ�ാ�് �ീം (െറ�േലഷൻ ഓഫ്
എംേ�ാെ�ൻറ്  ആൻറ്  ക�ീഷൻ ഓഫ്
സർ�ീസസ്) �ീം 1983 �കാര�ളള 6(എ) കാർഡ്
റ�് െച��ത് ഉൾെ�െട�� നിയമനടപടികൾ
ൈകെ�ാ�ക�ം െച�വ��. �ടാെത
െതാഴി�ടമെയ അധിേ�പി�കേയാ
ഭീഷണിെ���കേയാ ആ�മി�കേയാ െച��
പരാതികൾ േപാലീസിന്  ൈകമാറി ഉചിതമായ
നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ാ��് .
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 1978-െല േകരള
�മ�െതാഴിലാളി നിയമം ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�ക, കയ�ിറ�് െതാഴിൽ േമഖലയിെല
േനാ��ലി വാ�� �വണത അവസാനി�ി�ക
എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


