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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5141 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷനിെല വനിതാ ജീവന�ാരി�െട പരാതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

�ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ മാേനജിംഗ്
ഡയറ�ർെ�തിെര �ാപന�ിെല വനിതാ
ജീവന�ാരി െതാഴിൽ �ല�് ൈലംഗികമായി
പീഡി�ി� എ� പരാതി നൽകിയി�േ�ാ;

(എ) �ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് േകരള
ലിമി�ഡിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര
�ാപന�ിെല ജീവന�ാരി തെ�
മാനസികമായി പീഢി�ി�െവ� പരാതി
ന�ിയി��്. ��ത �ാപന�ിെല ഇേ�ണൽ
കം�യി�്സ്  ക�ി�ി ��ാെക ന�ിയ പരാതി
േകാ�യം കള�േറ�ിെല േലാ�ൽ കം�യി�്സ്
ക�ി�ി�് (എൽ.സി.സി) ൈകമാ�ക�ം ടി പരാതി
പരിേശാധി� േകാ�യം ജി�ാ ശി� വികസന
ആഫീസ�െട �പാർശ �കാരം േകാ�യം ജി�ാ
കള�ർ & ജി�ാ ഓഫീസർ, േലാ�ൽ കം�യി�്സ്
ക�ി�ി�െട 12.8.2021 െല DCKTM/3400/2021-
M1 ന�ർ ക�് �കാരം പി.സി.െക.എൽ
മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര Sexual
Harassment of Women at Work Place
(Prevention , Prohibition and Redressal) Act
2013 Chapter 5, Section 13 (3) �കാരം നടപടി
സ�ീകരി�വാൻ ന�ിയ �പാർശ ഇ�ാര��ി��

നടപടി�മം �ർ�മാ�ം �ർ�ീകരി�്

സർ�ാരിേല�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന്
25.10.2021 െല Agri-PU1/82/2021-Agri ന�ർ
ക�് �കാരം േകാ�യം ജി�ാ കള�ർ & േലാ�ൽ
കം�യി�്സ്  ക�ി�ി ജി�ാ ഓഫീസർ�് നിർേ�ശം
ന�ിയി��്. ��ത റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�� �റ�്
ഇ�ാര��ിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(ബി) ��ത പരാതിയിൻേമൽ വ��തല നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണെമെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര
നിയമി��ത് േകാർ�േറഷനിൽ താ�ാലിക
ജീവന�ാ�െട േസവനം അത��ാേപ�ിതമായ

�ല�ാണ്. അ�കാരം ജീവന�ാെര
ആവശ�െമ�് േബാ��െ�� ജി�യിലാണ്
ടിയാരി�് നിയമനം ന�ിയത്. 22.6.2021 ന്
േജാലി�് റിേ�ാർ�് െച� ജീവന�ാരി
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ഗർഭിണിയാെണ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

മാ�ഷിക പരിഗണനയിൽ വർ�ിംഗ്
അേറ�്െമ�ിൽ െസൗകര��ദമായ പ�നംതി�

ജി�യിെല െകാ�മൺ എേ��ിേല�് 30.7.2021 -ാം
തീയതി �തൽ നിേയാഗി�ി��. �ടർ�്
13.9.2021 തീയതി �തൽ ടിയാരി �സവാവധിയിൽ
�േവശി�ി���മാണ്.

(സി)

മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര
അേന�ഷണവിേധയമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് േകരള
ലിമി�ഡിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര
�ാപന�ിെല ജീവന�ാരി തെ�
മാനസികമായി പീഢി�ി�െവ� പരാതി
ന�ിയി��്. ��ത �ാപന�ിെല ഇേ�ണൽ
കം�യി�്സ്  ക�ി�ി ��ാെക ന�ിയ പരാതി
േകാ�യം കള�േറ�ിെല േലാ�ൽ കം�യി�്സ്
ക�ി�ി�് (എൽ.സി.സി) ൈകമാ�ക�ം ടി പരാതി
പരിേശാധി� േകാ�യം ജി�ാ ശി� വികസന
ആഫീസ�െട �പാർശ �കാരം േകാ�യം ജി�ാ
കള�ർ & ജി�ാ ഓഫീസർ, േലാ�ൽ കം�യി�്സ്
ക�ി�ി�െട 12.8.2021 െല DCKTM/3400/2021-
M1 ന�ർ ക�് �കാരം പി.സി.െക.എൽ
മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർെ�തിെര Sexual
Harassment of Women at Work Place
(Prevention , Prohibition and Redressal) Act
2013 Chapter 5, Section 13 (3) �കാരം നടപടി
സ�ീകരി�വാൻ ന�ിയ �പാർശ ഇ�ാര��ി��

നടപടി�മം �ർ�മാ�ം �ർ�ീകരി�്

സർ�ാരിേല�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന്
25.10.2021 െല Agri-PU1/82/2021-Agri ന�ർ
ക�് �കാരം േകാ�യം ജി�ാ കള�ർ & േലാ�ൽ
കം�യി�്സ്  ക�ി�ി ജി�ാ ഓഫീസർ�് നിർേ�ശം
ന�ിയി��്. ��ത റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�� �റ�്
ഇ�ാര��ിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി) ��ത �ാപന�ിൽ ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ിൽ േജാലി െച��
ഗർഭിണിയായ ജീവന�ാരിെയ ജി� മാ�ി �ലം

മാ�ം െച�തായി ആേരാപി�� നടപടി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; മാനദ��ൾ

പാലി�ാെത �ലം മാ�ം െച� ഈ നടപടി റ�്
െച�് ടി ജീവന�ാരിെയ തിരിെക പ�നംതി�

ജി�യിേല�് �ലംമാ�ം നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര
നിയമി��ത് േകാർ�േറഷനിൽ താ�ാലിക
ജീവന�ാ�െട േസവനം അത��ാേപ�ിതമായ

�ല�ാണ്. അ�കാരം ജീവന�ാെര
ആവശ�െമ�് േബാ��െ�� ജി�യിലാണ്
ടിയാരി�് നിയമനം ന�ിയത്. 22.6.2021 ന്
േജാലി�് റിേ�ാർ�് െച� ജീവന�ാരി
ഗർഭിണിയാെണ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

മാ�ഷിക പരിഗണനയിൽ വർ�ിംഗ്
അേറ�്െമ�ിൽ െസൗകര��ദമായ പ�നംതി�

ജി�യിെല െകാ�മൺ എേ��ിേല�് 30.7.2021 -ാം
തീയതി �തൽ നിേയാഗി�ി��. �ടർ�്
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13.9.2021 തീയതി �തൽ ടിയാരി �സവാവധിയിൽ
�േവശി�ി���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


