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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 392 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴിൽ രംഗ�് �ീകൾെ�തിെര�� �ഷണം തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

�ീ വി ശിവൻ��ി
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െതാഴിൽ രംഗ�്

�ീകൾെ�തിെര�� �ഷണം �റ�െകാ�്
വ��തിനായി െതാഴിൽ വ��് ഏർെ���ിയ

പരി�ാര�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െതാഴിലിട�ളിൽ �ീ �ര�

ഉറ�വ���തിനായി േക� സർ�ാർ

നട�ിലാ�ിയ നിയമമാണ് ‘The Sexual
Harassment of Women at Work Place
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act-
2013. ഈ നിയമ�കാരം ഇേ�ണൽ കം�യി�്
ക�ി�ി �പീകരിേ��ത് െതാഴിൽ ഉടമക�െട
ഉ�രവാദി�മാണ്. െതാഴിൽ വ��ിെല

ഉേദ�ാഗ�ർ �ാപന പരിേശാധന നട��
അവസര�ളിൽ ഇ� സംബ�ി�ം പരിേശാധന
നട�ാ��്. �ീകൾ ഉൾെ�െട��

ജീവന�ാർ�് െതാഴിൽ �ാപന�ളിൽ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി��്. 1961-െല േകരള േഷാ�്
ആ�് െകാേമ��ൽ എ�ാ�ിെ��് ച��ളിൽ
േഭദഗതി വ��ക�ം 16/09/2015-െല ജി.ഒ.(പി)
ന�ർ 134/15/െതാഴിൽ ഉ�രവ് �കാരം

ആവശ�മായ വി�മ �ലം, �ീകൾ�ം

��ഷൻമാർ�ം �േത�ക ലാ�ിൻ/�റിനൽ
സംവിധാനം, 20-ഉം അതിൽ ��ത�ം

െതാഴിലാളികൾ േജാലി െച�� �ാപന�ളിൽ

�ഷ്  സൗകര�ം, സൗജന� താമസ സൗകര�ം
എ�ിവ നൽകണെമ�ം വ�വ� െച�ി��്.
2018-െല േകരള േഷാ�് ആ�് െകാേമ��ൽ
എ�ാ�ിെ��് നിയമേഭദഗതി വ��് 21(ബി)
�കാരം െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി �ല�്

ഇരി�ിട സൗകര�ം െതാഴി�ടമ ഏർെ���ി

നൽകണെമ�് വ�വ� െച���്. ടി േഭദഗതി
�കാരം െതാഴി�ടമ�് �ീ െതാഴിലാളികെള രാ�ി
9.00 മണി�ം രാവിെല 6.00 മണി�ം ഇടയി��
സമയ�് അവ�െട സ�തേ�ാ��ടി േജാലി�്
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നിേയാഗി�ാ���ം അ�കാരം േജാലി

െച�ി�� പ�ം 5 ജീവന�ാെര�ി�ം ഉ�
��ാ�ം ആയതിൽ �റ�ത് 2 �ീകെള�ി�ം
ഉ�ായിരിേ���മാണ്. േജാലി �ല� നി�ം
താമസ�ലം വെര�� യാ�ാ സൗകര�ം

െതാഴി�ടമ ഉറ�വ�േ���മാണ്. 2017-െല
�സവാ��ല� (േഭദഗതി) നിയമ�കാരം

�സവാവധി 12 ആ� എ�ത് 26 ആ� എ�്
േഭദഗതി വ��ിയി��്. ഈ േഭദഗതി േകരള
സം�ാനെ� സ�കാര�/ അൺ എയ്ഡഡ്

��കളിെല�ം സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല�ം �ീ
ജീവന�ാർ�ം ബാധകമാ�ിയി��്. ഇ�

സംബ�ി�ം പരിേശാധന നട�ി വ��.
അ�ാരാ� വനിതാ ദിനേ�ാട�ബ�ി�്

േകരള�ിെല �ീ െതാഴിലാളികൾ

െതാഴിലിട�ളിൽ േനരി�� അതി�മ�ൾ,
വിേവചനം, െതാഴിലാളികൾ�ളള ഇരി�ിട

സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ാതിരി�ൽ �ട�ി വിവിധ
���ൾ െതാഴിൽ വ��ിെന

അറിയി��തിനായി �ീ െതാഴിലാളികൾ�്

മാ�മായി ഒ� േകാൾ െസ�ർ സംവിധാനം
സം�ാന െതാഴിൽ വ��് ‘സഹജ’ എ� േപരിൽ
സ�ീകരി�ി��്. കടകൾ�ം

വാണിജ��ാപന�ൾ�ം ഏർെ���ിയി��

േ�ഡിംഗ് സ�ദായ�ിൽ, �ാപന�െള

േ�ഡിംഗിനായി പരിഗണി��തിന്

നി�യി�ി�� മാനദ��ളിൽ �ീ സൗ�ദ
അ�രീ�ം ഒ� മാനദ�മായി എ��ി��്.
�ടാെത ഇതിെ� േചാദ�ാവലിയിൽ �ീ �ര�,
യാ�ാ സൗകര�ം, �സവാവധി ആ��ല��ൾ,
േഹാ�ൽ സൗകര�ം എ�ിവ ഉറ� വ���ത്
സംബ�ി� േചാദ���ം ഉൾെ���ിയി��്.

(ബി)

ഇ�ാര��ിൽ എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗിെ�
�വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ വ��ിെല എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം
പരാതി ലഭി�� �റ�ം െസൻ�ൽ ഇൻെ��ൻ
സി��ിൽ െഷഡ�ൾ െച�� �റ�ം,
�ാപന�ളിൽ പരിേശാധന നട�ി േമൽ

അവകാശ�ൾ സംര�ി�െ��ി�േ�ാ എ�്

ഉറ�് വ��ാ��്. അ�ാ� പ�ം

�ാപന�ൾ�് പരിേശാധനാ ഉ�രവ്

നൽ�ക�ം �ടർ�ം നിയമലംഘനം

��യിൽെ��ാൽ ബ�െ�� നിയമ�കാരം

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�വ��.

(സി) െതാഴിൽ നിയമ��ം മ�് പരിഹാര മാർ���ം
സംബ�ി�് സാധാരണ�ാരായ �ീ
െതാഴിലാളികൾ�് സഹായകരമായ രീതിയിൽ

(സി) േകരള�ിെല �ീ െതാഴിലാളികൾ

െതാഴിലിട�ളിൽ േനരി�� അതി�മ�ൾ,
വിേവചനം, െതാഴിലാളികൾ�ളള ഇരി�ിട
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അവേബാധം നട�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ാതിരി�ൽ �ട�ി വിവിധ
���ൾ െതാഴിൽ വ��ിെന

അറിയി��തിനായി അ�ാരാ� വനിതാ

ദിനേ�ാട�ബ�ി�് �ീ െതാഴിലാളികൾ�്

മാ�മായി ഒ� േകാൾ െസ�ർ സംവിധാനം
സം�ാന െതാഴിൽ വ��് സഹജ എ� േപരിൽ
സ�ീകരി�ി��്. �ീ െതാഴിലാളികൾ�്

അവ�െട െതാഴിലിട�ളിൽ േനരി�� ���ൾ
രാവില 10 �തൽ ൈവകി�് 5 മണി വെര��
സമയ�് വനിത േകാൾ െസ�ർ എ�ിക��ീവിെന
180042555215 എ� േടാൾ �ീ ന�രിൽ േനരി�്
വിളി�് അറിയി�ാ��താണ്. ഈ ന�റിൽ
ലഭി�� േകാ�കൾ െതാഴിലാളി ആ�ഹി��
പ�ം അവ�െട ഐഡ�ി�ി െവളിവാ�ാെത
തെ� പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തി�� സംവിധാനം െതാഴിൽ വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ �േഖന നട�ിലാ���്.
പരാതി�ാരി�് ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ േകാൾ
െസ�ർ എ�ിക��ീവ് നൽ�ക�ം ബ�െ��

െതാഴിൽ വ��് ഉേദ�ാഗ�ന് പരാതി

ൈകമാ�ക�ം ആയത് രജി�ർ െച� വിവര�ൾ
ഉടൻ തെ� െമേസജായി പരാതി നൽകിയ
െതാഴിലാളി�് ലഭി�ക�ം െച�ം. ബ�െ��

െതാഴിൽ വ��് ഉേദ�ാഗ�ൻ �തഗതിയിൽ
പരാതി പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. െതാഴിലാളികൾ�് ഇരി�ിടം
അവകാശമാ�ി�ം �ീ െതാഴിലാളികെള രാ�ി
സമയം േജാലി�് നിേയാഗി�േ�ാൾ െതാഴി�ടമ
ഏർെ��േ�� �മീകരണ�െള സംബ�ി�ം

എ�ാ ജി�കളി�ം േവ� നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

ഇ��ൻ സ�ാത���ിെ� എ�പ��ാം

വാർഷികേ�ാട�ബ�ി�� ‘ആസാദി കാ

അ�ത് മേഹാ�വ്’ എ� ആേഘാഷ

പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �ീ ജീവന�ാർ�്
അവ�െട അവകാശ�െള സംബ�ി�്

അവേബാധം നൽ��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം
�ചരണം നട�വാൻ തീ�മാനെമ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


