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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 542 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ. െക. ആൻസലൻ, 
�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

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

(എ)

ശ�ള �ടിശിക�ം അവധി�ം ആവശ�െ��തിന്

വനിതാ െതാഴിലാളിെയ െന�ാ�ിൻകരയിെല ഒ�
�ാപന�ടമ �രമായി മർദി� സംഭവ�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�് െതാഴിൽ
വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� ഇടെപടൽ
��തൽ കാര��മമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എ) െന�ാ�ിൻകര താ��ിെല വ��ർ വാർഡിൽ
അറ��് കടവ് േറാഡിൽ �ി�ഫർ എ�
വ��ി�െട വീട്  വാടകെ���് േലാഷൻ, ഫ്േളാർ
�ീനർ എ�ിവ വീ�കളിൽ െകാ�േപായി വിൽപന
നട�� എസ് .ബി.�ി.സി എ� �ാപന�ിെ�

മാേനജരാണ് �ാപന�ിെല വനിതാ

െതാഴിലാളിെയ മർ�ി�ത്. �ാപന�ിെ�

മാേനജ�ം വനിതാ െതാഴിലാളി�ം ത�ിൽ

സാ��ിക വിഷയ�ിൽ തർ���ാ�ക�ം

�ടർ�് ലഭിേ�� േവതന �ടി�ിക

ആവശ�െ��േ�ാഴാണ് മർ�നം ഉ�ായെത�മാണ്
വിവരം. മർ�നെ� �ടർ�് �തിെയ േപാലീസ്
അറ�് െച�ക�ം േകാടതിയിൽ ഹാജരാ�ി
റിമാൻഡ്  െച�ക�ം െച�.

�റ� മാസ�ളായി ടി �ാപന�ിൽ േജാലി
െച�വരികയായി�� െതാഴിലാളി�െട

േവതന�ടി�ിക�മായി ബ�െ��് 04/03/2023-ന്
െന�ാ�ിൻകര േപാലീസ്  േ�ഷനിൽ വ�്

ഒ�തീർ�് ചർ� നട�ക�ം ടിയാൾ�് 32,300/-
�പ ക�ാഷാ�ം, 17,500/- �പ വീത��

ഐ.ഡി.എഫ്.സി ബാ�ിെ� ര�് െച�ം

നൽ�ക��ായി. ആയത് ടി െതാഴിലാളി�മായി
സംസാരി�തിൽ നി�ം േബാധ�െ��ി��്. ��വൻ
�ക�ം മാറിയ േശഷം േരഖാ�ലം ഒ� രസീത്
തി�വന��രം ജി�ാ േലബർ ഓഫീസ�െട

േമൽവിലാസ�ിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ാപന�ിൽ േജാലി െച��
മെ�ാ� വനിതാ െതാഴിലാളി�ം ശ�ള

�ടി�ികയായ 10,814/- �പ ക�ാഷായി

നൽകിയി��്. 
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(ബി) സം�ാന�് സംഘടിത, അസംഘടിത
േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക�െട നിയമപരമായ
അവകാശം സംര�ി�ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ വ��് നട�ിലാ�� വിവിധ െതാഴിൽ
നിയമ�ൾ ഉറ�് നൽ�� േസവന േവതന
വ�വ�കൾ െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭി��േ�ാെയ�് Centralised Inspection
System �േഖന�ം െതാഴിലാളിക�െട പരാതിക�െട
അടി�ാന�ിൽ നട��

പരിേശാധനകളി�െട�ം ഉറ�വ��ാ��്.
ഇ�കാര�� േസവന േവതന വ�വ�കൾ

െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാ�

െതാഴി�ടമകൾെ�തിെര േ�ാസിക�ഷൻ �തലായ
നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��. െതാഴിൽ
തർ��ളിൽ ഇടെപ�് െതാഴിലാളികൾ�്

അവകാശ�ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�് വ���്. മിനിമം േവതനം ���ി
നി�യി��തി�െട െതാഴിലാളികൾ�്

കാലാ��തമായ മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ��.
�ാ�വി�ി നിയമ �കാര�� ആ��ല��ൾ

െതാഴി�ടമകൾ നൽകാ� സാഹചര��ിൽ

െതാഴിൽ വ��ിെല െഡപ��ി േലബർ

ക�ീഷണർമാർ നടപടി സ�ീകരി�് ആയത്

ലഭ�മാ�ി െകാ���. 1965-െല േബാണ�്

നിയമ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��

�ാപന�ളിെല െതാഴിലാളികൾ�് ആയത്

ലഭ�മാ��. അ�ര�ിൽ എൻേഫാ�്െമ�്

വിഭാഗം വളെര കാര��മമായി ഇടെപടൽ നട�ി

വ���്.

(സി)

െതാഴിലാളി സൗ�ദ ഇടെപട�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ വ�ാപാര �ാപന�ൾ�്

േ�ഡിംഗ് നൽ�� പ�തി കാര��മമാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) െതാഴിലാളി സൗ�ദ അ�രീ��ിെ��ം മ�്
�വർ�ന മികവിെ� അടി�ാന�ി�ം

�ാപന�െള േ�ഡ്  െച�് അവാർഡ്

നൽകിവ��. നിലവിൽ 11 െതാഴിൽ

േമഖലകെളയാണ് േ�ഡിംഗിനായി

പരിഗണി��ത്. മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ

�വർ�, വ� അവാർ�ക�ം വ� അവാർഡ്
ലഭി� �പന�ളിൽ നി�ം ഏ��ം മിക� ഒ�
�ാപനെ� കെ��ി ബ�.�ഖ�മ�ി�െട
എ�ലൻസ്  അവാർഡ്  നൽകി വ��. നട�
വർഷ�ം 2021 വർഷെ� േ�ഡിംഗ് അവാർഡ്
നൽ��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വരികയാണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


