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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 116 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴിൽ സമര�ൾ ഉ�ാകാതിരി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

null
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) െതാഴിലാളി സംഘടനക�െട സമരം �ലം
േകരള�ിൽ നിരവധി �ാപന�ൾ ���തായി
പറയെ��� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ചില �ാപന�ളിൽ െതാഴിൽ തർ��ൾ
നിലനിൽ���്. ഇ�രം തർ��ൾ സത�രം
പരിഹരി��തി�ളള ഇടെപടീൽ സർ�ാർ
നട�ിവ���്. മാതമംഗലെ� എസ്  .ആർ.
അേസാസിേയ�് സ്   എ� �ാപന�ിൽ

അ�ാ�ഡ്്   കാർ�� െതാഴിലാളികെള
െകാ�ാണ്  കയ�ിറ�്  േജാലികൾ െച�
വ�ി��ത് . ടി �ാപന�ിെല നാല് 
െതാഴിലാളികൾ 26 (എ) അ�ാ�ഡ്   കാർഡ്  
അ�വദി� കി��തിനായി പ��ർ അസി��് 
േലബർ ഓഫീസർ�്  അേപ� സമർ�ി�ി��.
�ാപനം �മ� െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡിെ�
പ�തി �േദശ�ാെണ�് േബാ��െ��ക�ം
േ�മ േബാർഡ്   ആവശ�ാ�സരണം

െതാഴിലാളികെള നൽകി വ�� ടി �േദശ�് 
അ�ാ�ഡ്്   വിഭാഗം െതാഴിലാളികൾ�്  കാർഡ്  
അ�വദി��ത്  നിലവിൽ േജാലി െച��
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിലിെന ബാധി�ം എ�് 
േബാ��െ��തിനാൽ അേപ�കൾ നിരസി�  ്
ഉ�രവായി��. ഇതിെനതിെര നാല് 
െതാഴിലാളിക�ം ബ�.ൈഹേ�ാടതിെയ
സമീപി�ക�ം നാല്  െതാഴിലാളികൾ�ം 26 (എ)
കാർഡ്   നൽ�വാൻ ഉ�രവാ�ക�ം െച�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 26 (എ) കാർഡ്   നൽ�ക�ം
െച�. േകരള �മ� െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡിെ�
കീഴിൽ വ�� �ൾ ഏരിയ ആയ ഈ �ല�് 
േബാർഡിെ� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ
നിേഷധി� എ� പരാതി ഉ�ാ�ക�ം ആയതിെന

�ടർ�്  ടി �ാപന�ിന്  ��ിൽ േബാർഡിെല
െതാഴിലാളികൾ സമരം നട�ി വ�ക�ം
െച�ി��. എ�ാൽ േലബർ ക�ീഷണർ
21.02.2022 ൽ നട�ിയ ചർ�യിൽ വിഷയം
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ഒ�തീർ�ാ�ക�ം, �ടർ�്  �ാപനം 22.02.2022
�തൽ �റ�്  �വർ�ി�ക�ം െച���്.
ക�ർ ജി�യിെല മാടായി �ീ.േപാർ�ലി �ീൽസ്  
എ� �ാപന ഉടമ�െട കാസർേഗാഡ്   ജി�യിെല
ചീേമനി എ� �ല�്  �വർ�ി��

�ാപന�ിന്  ലഭി� 26 (എ) അ�ാ�ഡ്്  
കാർ�� െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി�  ്
േപാർ�ലി �ീൽസ്   എ� �ാപന�ിൽ

കയ�ിറ�്  നട�േ�ാൾ പഴയ�ാടി �ൾ
ഏരിയയിെല �മ� െതാഴിലാളികൾ
തട�െ���ക�ം �മ� െതാഴിൽ തർ�ം�ലം
�ാപനം അട� കിട��തായി
അറിയി�ക�ം േമൽ തർ�ം പരിഹരി��തിന് 
അസി��്  േലബർ ഓഫീസർ ഉടമെയ ബ�െ��് 
അ�ര�ന ചർ��്  �മിെ��ി�ം സ��ം
െതാഴിലാളികെള അ�ാെത മെ�ാ�
െതാഴിലാളികെള�ം കയ�ിറ�ിന്  സ�ത�ിെ��് 
ഉടമ അറിയി�ക�ം െച�. ടി െതാഴിൽ
തർ��മായി ബ�െ��് അ�ര�ന ചർ��്
വീ�ം വിളി�െവ�ി�ം ഉടമ
�ല��ാവി�ാെയ�ം ചർ� ഒരാ�േ��് 
മാ�ിവ�ണെമ�ം അറിയി�ക��ായി. ചർ�
തീ�മാനം ആ���വെര സമരം
മാ�ിവ�ണെമ�ം ബ�െ�� �ണിയേനാട്   ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസർ ആവശ�െ��ി��് . നിലവിൽ
�ാപനം അട� കിട�കയാണ് . വിഷയം
ഇേ�ാൾ േകാഴിേ�ാട്  റീജിയണൽ േജായി�്
േലബർ ക�ീഷണ�െട പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) ��ഖ �മ�െതാഴിലാളി സംഘടന�െട സമരം �ലം
മാതമംഗലെ� എസ് .ആർ. അേസാസിേയ�് സ്
എ� �ാപന�ം മാടായി �ീ േപാർ�ലി �ീൽസ്
എ� �ാപന�ം �റ�നാളേ��് അട�ിേട�
സാഹചര�ം ഉ�ായതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് സർ�ാർ ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(ബി) ചില �ാപന�ളിൽ െതാഴിൽ തർ��ൾ
നിലനിൽ���്. ഇ�രം തർ��ൾ സത�രം
പരിഹരി��തി�ളള ഇടെപടീൽ സർ�ാർ
നട�ിവ���്. മാതമംഗലെ� എസ്  .ആർ.
അേസാസിേയ�് സ്   എ� �ാപന�ിൽ

അ�ാ�ഡ്്   കാർ�� െതാഴിലാളികെള
െകാ�ാണ്  കയ�ിറ�്  േജാലികൾ െച�
വ�ി��ത് . ടി �ാപന�ിെല നാല് 
െതാഴിലാളികൾ 26 (എ) അ�ാ�ഡ്   കാർഡ്  
അ�വദി� കി��തിനായി പ��ർ അസി��് 
േലബർ ഓഫീസർ�്  അേപ� സമർ�ി�ി��.
�ാപനം �മ� െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡിെ�
പ�തി �േദശ�ാെണ�് േബാ��െ��ക�ം
േ�മ േബാർഡ്   ആവശ�ാ�സരണം

െതാഴിലാളികെള നൽകി വ�� ടി �േദശ�് 
അ�ാ�ഡ്്   വിഭാഗം െതാഴിലാളികൾ�്  കാർഡ്  
അ�വദി��ത്  നിലവിൽ േജാലി െച��
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിലിെന ബാധി�ം എ�് 
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േബാ��െ��തിനാൽ അേപ�കൾ നിരസി�  ്
ഉ�രവായി��. ഇതിെനതിെര നാല് 
െതാഴിലാളിക�ം ബ�.ൈഹേ�ാടതിെയ
സമീപി�ക�ം നാല്  െതാഴിലാളികൾ�ം 26 (എ)
കാർഡ്   നൽ�വാൻ ഉ�രവാ�ക�ം െച�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 26 (എ) കാർഡ്   നൽ�ക�ം
െച�. േകരള �മ� െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡിെ�
കീഴിൽ വ�� �ൾ ഏരിയ ആയ ഈ �ല�് 
േബാർഡിെ� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ
നിേഷധി� എ� പരാതി ഉ�ാ�ക�ം ആയതിെന

�ടർ�്  ടി �ാപന�ിന്  ��ിൽ േബാർഡിെല
െതാഴിലാളികൾ സമരം നട�ി വ�ക�ം
െച�ി��. എ�ാൽ േലബർ ക�ീഷണർ
21.02.2022 ൽ നട�ിയ ചർ�യിൽ വിഷയം
ഒ�തീർ�ാ�ക�ം, �ടർ�്  �ാപനം 22.02.2022
�തൽ �റ�്  �വർ�ി�ക�ം െച���്.
ക�ർ ജി�യിെല മാടായി �ീ.േപാർ�ലി �ീൽസ്  
എ� �ാപന ഉടമ�െട കാസർേഗാഡ്   ജി�യിെല
ചീേമനി എ� �ല�്  �വർ�ി��

�ാപന�ിന്  ലഭി� 26 (എ) അ�ാ�ഡ്്  
കാർ�� െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി�  ്
േപാർ�ലി �ീൽസ്   എ� �ാപന�ിൽ

കയ�ിറ�്  നട�േ�ാൾ പഴയ�ാടി �ൾ
ഏരിയയിെല �മ� െതാഴിലാളികൾ
തട�െ���ക�ം �മ� െതാഴിൽ തർ�ം�ലം
�ാപനം അട� കിട��തായി
അറിയി�ക�ം േമൽ തർ�ം പരിഹരി��തിന് 
അസി��്  േലബർ ഓഫീസർ ഉടമെയ ബ�െ��് 
അ�ര�ന ചർ��്  �മിെ��ി�ം സ��ം
െതാഴിലാളികെള അ�ാെത മെ�ാ�
െതാഴിലാളികെള�ം കയ�ിറ�ിന്  സ�ത�ിെ��് 
ഉടമ അറിയി�ക�ം െച�. ടി െതാഴിൽ
തർ��മായി ബ�െ��് അ�ര�ന ചർ��്
വീ�ം വിളി�െവ�ി�ം ഉടമ
�ല��ാവി�ാെയ�ം ചർ� ഒരാ�േ��് 
മാ�ിവ�ണെമ�ം അറിയി�ക��ായി. ചർ�
തീ�മാനം ആ���വെര സമരം
മാ�ിവ�ണെമ�ം ബ�െ�� �ണിയേനാട്   ജി�ാ
േലബർ ഓഫീസർ ആവശ�െ��ി��് . നിലവിൽ
�ാപനം അട� കിട�കയാണ് . വിഷയം
ഇേ�ാൾ േകാഴിേ�ാട്  റീജിയണൽ േജായി�്
േലബർ ക�ീഷണ�െട പരിഗണനയിലാണ്

(സി) മാതമംഗല�ം മാടായി�ം നട� െതാഴിൽ
സമര�ൾ സർ�ാർ �ൻൈക എ��് പരിഹരി�
േശഷ�ം േപരാ�യിൽ സി. െക. െമ�ീരിയൽസ്
എ� �ാപനം െതാഴിലാളി സമരം കാരണം

(സി) േകാഴിേ�ാട്   േപരാ�യിെല സി.െക.െമ�ീരിയൽസ്  
എ� �ാപനം കയ�ിറ�മായി ബ�െ��

��െ� �ടർ�്  അട� കിട�കയായി��.
എ�ാൽ തർ�ം നിലനിൽ��െ��ി�ം
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�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

08.03.2022 �തൽ �ാപനം �റ�്
�വർ�ി���്. സി.െക. െമ�ീരിയൽസ്  എ�
�ാപന�ിെല െതാഴിൽ തർ�ം
പരിഹരി��തി�ളള �മം െതാഴിൽ വ��്
നട�ിവ���്.

(ഡി)

വർ�ി�വ�� െതാഴിൽ സമര�ൾ
േകരള�ിെ� വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�െ�
�തി�ലമായി ബാധി�ം എ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിൽ സമര�ൾ േകരള�ിെ� വ�വസായ
സൗ�ദ അ�രീ�െ� ബാധി�ി�ി�. െതാഴിൽ
സമരം ഉടെലട�� സാഹചര�ം ഉ��ിരിയാൻ

സാധ�ത��് എ�് കെ��ിയാൽ ഉടൻതെ�
െതാഴിൽ വ��്  ഉേദ�ാഗ�ർ സമേയാചിതമായി
ഇടെപ�ക�ം ��ം രമ�തയിൽ പരിഹരി�വാൻ
�മി�ക�ം െച�ാ��് .

(ഇ)

സമാനമായ സമര�ൾ ഉ�ാകാതിരി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) െതാഴിൽ സമര�ൾ േകരള�ിെ� വ�വസായ
സൗ�ദ അ�രീ�െ� ബാധി�ി�ി�. െതാഴിൽ
സമരം ഉടെലട�� സാഹചര�ം ഉ��ിരിയാൻ

സാധ�ത��് എ�് കെ��ിയാൽ ഉടൻതെ�
െതാഴിൽ വ��്  ഉേദ�ാഗ�ർ സമേയാചിതമായി
ഇടെപ�ക�ം ��ം രമ�തയിൽ പരിഹരി�വാൻ
�മി�ക�ം െച�ാ��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


