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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 551 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്,
�ീ. എൻ. എ. െന�ി��് , 
�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ് 

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

(എ)

സം�ാന�് രജി�ർ െച�തിേന�ാൾ അധികം
അതിഥി െതാഴിലാളികൾ േജാലി െച��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. നാളി�വെര സം�ാന�് ആവാസ്  പ�തി
�കാരം 5,16,320 െതാഴിലാളികെളയാണ് രജി�ർ
െച�ി�ളളത്. േകരള �ടിേയ� െതാഴിലാളി

േ�മപ�തി �കാരം നാളി�വെര 1,64,761 േപർ
അംഗ�ളായി��്. �ടിേയ� െതാഴിലാളിക�െട
നിയ�ണം േസവന േവതന വ�വ�കൾ

എ�ിവ�ായി 1979-െല ഇ�ർ േ��് ൈമ��്
വർ�്െമൻ (െതാഴിൽ നിയ�ണ�ം േസവന
വ�വ��ം) നിലവി��്. ഇതര സം�ാന

�ടിേയ� െതാഴിലാളികെള നിയമി�ാൻ

ഉേ�ശി�� �ാപനം രജിേ�ഷൻ

എ�േ����്. ഇതര സം�ാന �ടിേയ�

െതാഴിലാളികെള റി��് െച�ാേനാ േജാലി�്
നിേയാഗി�വാേനാ ഉേ�ശി�� ഓേരാ

കരാ�കാര�ം സർ�ാർ നിയമി� നിർ�ി�

അേതാറി�ിയിൽ നി�് ൈലസൻസ്  േനേട���്.
ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന�ടനീളം

ഇൻെ��ർമാെര നിയമി�ി��്.

(ബി) അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ
�ത�മായി നട�ണെമ� നിർേദശം
പാലി�െ���േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന്
നിലവി�ളള സംവിധാനം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളികെള

നിയമി�ാൻ ഉേ�ശി�� �ാപനം രജിേ�ഷൻ
എ�േ����്. ഇതര സം�ാന �ടിേയ�

െതാഴിലാളികെള റി��് െച�ാേനാ േജാലി�്
നിേയാഗി�ാേനാ ഉേ�ശി�� ഓേരാ

കരാ�കാര�ം സർ�ാർ നിയമി� നിർ�ി�

അേതാറി�ിയിൽ നി�് ബ�െ�� ൈലസൻസ്
േനേട���്. ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന�ടനീളം

ഇൻെ��ർമാെര നിയമി�ി��്. സം�ാനെ�

ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർമാ�െട േന�ത��ിൽ 101
അസി��് േലബർ ഓഫീസർമാർ ഉൾെ���
എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം വിവിധ െതാഴിൽ

നിയമ�ൾ �കാരം പരിേശാധനകൾ നട�ക�ം
കെ��� നിയമലംഘന�ൾെ�തിെര
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േ�ാസിക�ഷൻ ഉൾെ�െട�� നിയമനടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�വ��.

(സി)

ഇ�സംബ�ി� വ�വ�കൾ പാലി�ാ�
കരാ�കാർ െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളികെള

നിയമി�ാൻ ഉേ�ശി�� �ാപനം രജിേ�ഷൻ
എ�േ����്. ഇതര സം�ാന �ടിേയ�

െതാഴിലാളികെള റി��് െച�ാേനാ േജാലി�്
നിേയാഗി�ാേനാ ഉേ�ശി�� ഓേരാ

കരാ�കാര�ം സർ�ാർ നിയമി� നിർ�ി�

അേതാറി�ിയിൽ നി�് ബ�െ�� ൈലസൻസ്
േനേട���്. ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന�ടനീളം

ഇൻെ��ർമാെര നിയമി�ി��്. സം�ാനെ�

ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർമാ�െട േന�ത��ിൽ 101
അസി��് േലബർ ഓഫീസർമാർ ഉൾെ���
എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം വിവിധ െതാഴിൽ

നിയമ�ൾ �കാരം പരിേശാധനകൾ നട�ക�ം
കെ��� നിയമലംഘന�ൾെ�തിെര

േ�ാസിക�ഷൻ ഉൾെ�െട�� നിയമനടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�വ��.

(ഡി) അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട വിവര�ൾ
േശഖരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവര

േശഖരണ�ം രജിേ�ഷ�ം തിരി�റിയൽ കാർ�ം
ആേരാഗ� പരിര��ം ല��മി�െകാ�ാണ്

"ആവാസ്" എ� ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി�് �പം
െകാ��ി�ളളത്. ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�

നൽ��േതാെടാ�ം ആഭ��രം, ആേരാഗ�ം,
തേ�ശസ�യംഭരണം �ട�ിയ മ�് വ��കൾ�്
ആവശ�മായ വിവര�ൾ �ാപ�മാ�ാൻ കഴി�ം
വിധ�ി�ളള വിവിേധാേ�ശ ഏകീ�ത

തിരി�റിയൽ കാർഡാണ് ഈ പ�തിയി�െട
നൽകി വ��ത്.

       സം�ാന�് േജാലി�ായി എ�� വിവിധ
സം�ാന�ളിെല െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�്

വിവരേശഖരണ�ിനായി േകരള അതിഥി േപാർ�ൽ
�പീകരി�ി��്. േകരള�ിേല�് െതാഴിലിനായി
വ�� അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട
യാ� സ��ം സം�ാന�് നി�്

ആരംഭി��തിന് �ൻപ്  തെ� അതിഥി േപാർ�ൽ
�േഖന രജി�ർ െച��തി�ം േകരള�ിൽ

എ�� �റ�് അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ായി
സം�ാന�് സ�ീകരി�ി�ളള െഫസിലിേ�ഷൻ
െസ��കൾ �േഖന ബേയാെമ�ിക് വിവര�ൾ
നൽകിെ�ാ�് രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ

�ർ�ിയാ��തി�ം സർ�ാർ അതിഥി

െതാഴിലാളികൾ�ായി െതാഴിൽ വ��് �േഖന
നൽകി വ�� ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ�വാ�ം
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കഴി��. ടി േപാർ�ലി�െട അതിഥി

െതാഴിലാളികൾ�ം െതാഴി�ടമകൾ�ം

േകാൺ�ാ�ർമാർ�ം െതാഴിലാളിക�െട

വിവര�ൾ സമർ�ി�ാ��താണ്. െവബ്േപാർ�ൽ
02/07/2022-ൽ ഉദ്ഘാടനം െച�. െമാൈബൽ
ആ�ിെ� വികസനം എൻ.ഐ.സി �േഖന നട�
വ��.

      അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ കാര��മമാ��തിനായി േകരള

ബിൽഡിംഗ് ആ�് അദർ കൺ��ൻ വർേ��്
െവൽെഫയർ േബാർഡ്  "ഗ�് ആ�്" എ�
േപരിൽ ഒ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം

വികസി�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


