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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 544 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

േ�മനിധി േബാർ�കൾ സംേയാജി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ,
�ീ. േജാബ്  ൈമ�ിൾ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

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

(എ)

െതാഴിൽ വ��ിന് കീഴി�� േ�മനിധി
േബാർ�ക�െട സംേയാജനം സംബ�ി�

നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േ�മനിധി േബാർ�കൾ സാ��ികമായി

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം അവ�െട
�വർ�നം �ഗമമാ��തി�ം േബാർ�ക�െട
�ന:സംഘടന�ം, ശാ�ീകരണ�ം, അത��ാ
േപ�ിതമായിരി��. അതിനാൽ െതാഴിൽ
വ��ി� കീഴി�� വിവിധ േ�മനിധി
േബാർ�കളിൽ അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ം �ര��ം ഉറ�വ��ിെകാ�് സമാന
സ�ഭാവ�� േബാർ�കെള സംേയാജി�ി�്
േ�മനിധി േബാർ�ക�െട എ�ം 16 – ൽ നി�ം
11 – ആയി �റ��തി�ം അതിന് ആവശ�മായ

നിയമനിർ�ാണം നട��തി�ം 29.06.2020 –
െല സ.ഉ (ൈക) നം.35/2020/െതാഴിൽ �കാരം
സർ�ാർ ഉ�രവായി��. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ േലബർ ക�ീഷണർ സമർ�ി�
റിേ�ാർ�് �കാരം നിലവി�� ആ�ക�ം �ീ�ക�ം
സംേയാജി�ി��തിെല സാേ�തികത�ം സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��. 

(ബി) ന��ിൽ �വർ�ി���ം ആവർ�ന

സ�ഭാവ���മായ േ�മനിധി േബാർ�കൾ
ഏകീകരി�� നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ;

(ബി) േ�മനിധി േബാർ�കൾ സാ��ികമായി

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം അവ�െട
�വർ�നം �ഗമമാ��തി�ം േബാർ�ക�െട
�ന:സംഘടന�ം, ശാ�ീകരണ�ം, അത��ാ
േപ�ിതമായിരി��. അതിനാൽ െതാഴിൽ
വ��ി� കീഴി�� വിവിധ േ�മനിധി
േബാർ�കളിൽ അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ം �ര��ം ഉറ�വ��ിെകാ�് സമാന
സ�ഭാവ�� േബാർ�കെള സംേയാജി�ി�്
േ�മനിധി േബാർ�ക�െട എ�ം 16 – ൽ നി�ം
11 – ആയി �റ��തി�ം അതിന് ആവശ�മായ

നിയമനിർ�ാണം നട��തി�ം 29.06.2020 –
െല സ.ഉ (ൈക) നം.35/2020/െതാഴിൽ �കാരം
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സർ�ാർ ഉ�രവായി��. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ േലബർ ക�ീഷണർ സമർ�ി�
റിേ�ാർ�് �കാരം നിലവി�� ആ�ക�ം �ീ�ക�ം
സംേയാജി�ി��തിെല സാേ�തികത�ം സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��. 

(സി)

േ�മനിധി േബാർ�ക�െട �നഃസംഘടന�ം
ശാ�ീകരണ�ം സംബ�ി� പഠനം നട�ിയത്

ആരാെണ�ം ��ത പഠന റിേ�ാർ�ിെ�
വിശദാംശ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർ�ക�െട
�വർ�ന�ം ഏേകാപന�ം സംബ�ി�് 2010 –
ൽ േലബർ ക�ീഷണർ എസ് . �ീനിവാസൻ
െചയർമാ�ം േ�ഡ്  �ണിയൻ �തിനിധിക�ം
ഉൾെ��� ഒ� പഠനസമിതി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി��. 2014 – ൽ േ�മനിധി
േബാർ�ക�െട �ന:സംഘടന�ം ശാ�ീകരണ�ം

സംബ�ി�് േലബർ ക�ീഷണർ �ീ. പി.െജ.
േതാമസ്  അ����ം േ�ഡ്  �ണിയൻ
�തിനിധിക�ം ഉൾെ��� ഒ� സബ്  ക��ി�ം
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്. സബ്ക�ി�ി�െട
ശിപാർശ അ�ബ�മായി േചർ��. 

(ഡി) േ�മനിധി േബാർ�ക�െട സംേയാജന�ി�െട

ജീവന�ാ�െട എ�ം
പരിമിതെ��േ��ിവ�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ�മനിധി േബാർ�ക�െട സംേയാജന�ി�െട

ഓഫീ�ക�െട എ�ം �റ�് ജീവന�ാ�െട എ�ം
പരിമിതെ���ിയാൽ മാ�െമ
സംേയാജന�ിെ� ഉേ�ശ�ം സാധ�മാ�ക��. 

(ഇ) േ�മനിധി േബാർ�കൾ വഴി നൽ��
േസവന�ൾ പരമാവധി ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െട ആ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) െതാഴിൽ വ��ി� കീഴി�� േകരള ത�ൽ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് , േകരള �മ�്
െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡ് , േകരള േമാേ�ാർ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് , േകരള െക�ിട
നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡ് , േകരള
െച�കിട േതാ�ം െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് ,
േകരള െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് , േകരള
േഷാ�് ആൻറ്  െകാേമ��ൽ എ�ാ�ിെ�ൻറ്
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് ,േകരള ക�്
െച�് െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  എ�ീ
േബാർ�കളിൽ ഇ ഓഫീസ്  സംവിധാനം നിലവിൽ
വ�ി��്. അേപ�കൾ സമർ�ി��തി�ം
ആ��ല��ൾ വിതരണം െച��തി�മായി
ഓൺൈലൻ സംവിധാനം നട�ിലാ��തി��
നടപടിക�ം വിവരസാേ�തിക വിദ��െട േസവനം
�േയാജനെ���ി �വർ�നം ��തൽ
കാര��മ�ം �താര��ം ഫല�ദ�മായി
നട�ിലാ��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�
വ��. അംഗ��െട രജിേ�ഷൻ നട��തി�ം
ദ�യാംഗത�ം പരിേശാധി��തി�മായി െതാഴിൽ
വ��് െകൽേ�ാ�മായി സഹകരി�്
അഡ�ാൻസ്ഡ്  ഇൻഫർേമഷൻ ഇ�ർെഫയ്സ്
സി�ം (AIIS) േസാ�് െവയർ
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വികസി�ിെ���ി��്. ആയതിെ� രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ ഉൾെ�െട�� ഒ�ാം ഘ�ം
�ർ�ിയായി��താണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ








