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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 550 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

�ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം െമ�െ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. രമ,
�ീമതി ഉമ േതാമസ് , 

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ. സി. ആർ. മേഹഷ്  

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം

സംബ�ി�് െതാഴിൽ വ��് �േഖന പഠനം ഒ�ം

നട�ിയി�ി�.

(ബി)

െതാഴിൽ സാഹചര���െട ഘടന, െതാഴിൽ

�ല�ളിൽ ൈലംഗിക �ര�ിതത��ിെ�

അഭാവം �ട�ിയവ �ീക�െട െതാഴിൽ

പ�ാളി��ിെല പി�ാ�ാവ��്

കാരണമാ�� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിൽ സാഹചര���െട ഘടന, െതാഴിൽ

�ല�ളിൽ ൈലംഗിക �ര�ിതത��ിെ�

അഭാവം �ട�ിയവ �ീക�െട െതാഴിൽ

പ�ാളി��ിെല പി�ാ�ാവ��്

പലകാരണ�ളിൽ ഒ�ാകാം. ഒ� വർഷം ഒ�

ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തി�െട ഭാഗമായി

സം�ാന�് ആരംഭി� �ണി�കളിൽ 43,817
�ണി�കൾ �ീ സംരംഭക�േടതാണ്. �ടാെത

പ�തി�െട ഭാഗമായി 1,09,138 �ീകൾ�്

െതാഴിൽ ലഭ�മായി��്. േമൽ കണ�കൾ

െതാഴിലിട�ൾ ��തൽ �ീ സൗ�ദമാ��

എ�ാണ് �ചി�ി��ത്. 

(സി) െന�ാ�ിൻകരയിലട�ം �ലി �ടിശിക

േചാദി�തിെ� േപരിൽ �ീകൾ�്

െതാഴി�ടമക�െട മർദനം ഏൽേ��ിവ�

സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 

ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) ഉ�്. െന�ാ�ിൻകര താ��ിെല വ��ർ

വാർഡിൽ, അറ��് കട� േറാഡിൽ, േലാഷൻ,
ഫ് േളാർ �ീനർ എ�ിവ വീ�കളിൽ െകാ�േപായി

വിൽപന നട�� എസ് .ബി.�ി.സി എ�

�ാപന�ിെ� മാേനജരാണ് വനിതാ

ജീവന�ാരിെയ 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�. 
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ടി േകസിൽ 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 ജീവന�ാരി�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ം

േബാധ�െ��ി��്. ��വൻ �ക�ം മാറിയ േശഷം

േരഖാ�ലം ഒ� രസീത് തി�വന��രം ജി�ാ

േലബർ ഓഫീസ�െട കാര�ാലയ�ിെ�

േമൽവിലാസ�ിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�ം മ�്

െതാഴിൽ സംബ�മായ പരാതി ഉെ��ിൽ

ആയ�ം േരഖാ�ലം നൽകണെമ�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. �ാപന�ിെല മെ�ാ� വനിതാ

ജീവന�ാരി�ം ശ�ള�ടി�ികയായ 10,814/- �പ

ക�ാഷായി നൽകിയി��്. 

(ഡി) സം�ാന�് �ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം

െമ�െ���ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ീകൾ ഉൾെ�െട�ളള ജീവന�ാർ�് െതാഴിൽ

നിയമ�ൾ വ�വ� െച�� അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന് വിവിധ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

െതാഴിൽ സൗ�ദാ�രീ�ം നിലനിർ��തി�ം

െതാഴിലാളികൾ�് നിയമപരമായി അർഹതെ��

ആ��ല���ം മ�ം �ട�ം �ടാെത

ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം െതാഴിൽ

വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം

�വർ�ി���്. �ടാെത െതാഴിൽ വ��ിൽ

ജി�ാ തലം �തൽ അ�ര�ന േയാഗ�ൾ�ായി

ഇൻഡ�ിയൽ റിേലഷൻസ്  വിഭാഗ�ം

�വർ�ി�വ��. 2018 െല േകരള േഷാ�് ആ�്

െകാേമ��ൽ എ�ാ�ിെ��് േഭദഗതി നിയമം

വ��് 21 (ബി) �കാരം െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി

�ല�് ഇരി��തി�ളള സൗകര�ം െതാഴി�ടമ

ഏർെ���ി നൽകണെമ�് വ�വ� െച�ി��്.
ജീവന�ാർ�് ഇരി�ിടം നൽ��ത്

െതാഴി�ടമ�െട ഉ�രവാദി�ം ആെണ�്

െതാഴി�ടമകെള േബാധവൽ�രി��തിനായി,
െതാഴിൽ വ��് ല�േലഖകൾ വിതരണം

നട�ിയി��്. ടി നിയമ �കാരം െതാഴി�ടമ�് �ീ

െതാഴിലാളികെള രാ�ി 9 മണി�ം രാവിെല 6.00
മണി�ം ഇടയി�ളള സമയ�് അവ�െട

സ�തേ�ാ� �ടി േജാലി�് നിേയാഗി�ാ���ം

അ�കാരം േജാലി െച�ി�� പ�ം 5
ജീവന�ാെര�ി�ം ഉളള ��ാ�ം ആയതിൽ

�റ�ത് 2 �ീകെള�ി�ം

ഉ�ായിരിേ���മാണ്. േജാലി �ല� നി�ം

താമസ�ലം വെര�ളള യാ�ാ സൗകര�ം
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െതാഴി�ടമ ഉറ�വ�േ���മാണ്. 1976-െല

ഈക�ൽ റമ�ണേറഷൻ ആ�ിെല വ�വ�കൾ

�കാരം �ീ�ം ��ഷ�ം �ല�േവതനം ഉറ�്

വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി���്. െമ�െ��

േവതനം ലഭി��� െതാഴിൽ അവസര�ളിൽ

�ീകൾ�് ��തൽ അവസരം നൽ�ക, ലിംഗ

സമത�ം ഉറ� വ��ി �ീക�െട അവകാശ�ൾ

സംര�ി�ക, െതാഴിലിട�ളിെല ��ി�ം

�ചിത��ം ഉറ� വ��ി, മിക� െതാഴിൽ

അ�രീ�ം ��ി�ക, േവതന �ര�ാ പ�തി

നട�ാ�ക, േസവന കാലയളവി�ം

അതി�േശഷ�ം സാ��ിക ഭ�ത�ം, ആേരാഗ�

സംര�ണ�ം ഉറ� വ��ക, �ട�ിയ

നടപടിക�ം സ�ീകരി���്. 2017-െല

�സവാ��ല� (േഭദഗതി) നിയമ�കാരം

�സവാവധി 12 ആ� എ�ത് 26 ആ� എ�്

േഭദഗതി വ��ിയി��്. �ടാെത, ഈ േഭദഗതി

േകരള സം�ാനെ� സ�കാര�/അൺ എയ്ഡഡ്

സ്  ��കളിെല �ീ ജിവന�ാർ�ം

ബാധകമാ�ി��്. ടി വ�വ�കൾ �ത�മായി

പാലി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�വാ�ം ഉറ�്

വ��വാ�ം എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം

ഉേദ�ാഗ�ർ�് കർശന നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ടാെത െതാഴിൽ �ല�ൾ ��തൽ �ീ

സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി അൻപേതാ

അതിലധികേമാ �ീ ജീവന�ാർ േജാലിെച��

�ാപന�ളിൽ �ഷ്  സംവിധാനം

ഏർെ���ണെമ� വ�വ�

ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�് 1964 െല േകരള

�സവാ��ല� ച��ളിൽ 2022 ൽ േഭദഗതി

വ��ിയി��്. െ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��ിെ� �ാപന

പരിേശാധനാ േവളയിൽ ഏെത�ി�ം

�ാപന�ിൽ േമൽ പറ� �കാര��

ഇേ�ണൽ കം�യി�് ക�ി�ി

�പീകരി�ി�ി�ാ�ത് ��യിൽെപ�ാൽ ആയത്

�പീകരി�ാ�� നിർേ�ശം െതാഴി�ടമകൾ�്

നൽകാ��്. കടകൾ�ം വാണിജ�

�ാപന�ൾ�ം ഏർെ���ിയി�ളള േ�ഡിംഗ്

സ�ദായ�ിൽ, �ാപന�െള േ�ഡിംഗിനായി
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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��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


