
7/13/2018 േഷാപ് സ് ആന്റ് െകാേമഴ് സ�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമന്റ് നിയമം; േഭദഗതി െച�� വ�വ�കൾ സ്�തീകൾ�ു� അവ…

https://www.azhimukham.com/offbeat-shops-and-commercial-establishments-amendment-may-affect-women-employment-badly-says-expert-report-by… 1/6

M E N U

By ആരതി 1 week ago Categories: ഓഫ് ബീ�,് െ�ടൻഡി�്

1960െല േകരള േഷാപ് സ് ആന്റ് െകാേമഴ് സ�ൽ
എ�ാ�ിഷ് െമന്റ് നിയമം പുതിയ വ�വ�കൾ
ഉൾെ�ാ�ി�ു െകാ�് േഭദഗതി െച�� ബി�ിന്െറ കരട്
മ��ിസഭ അംഗീകരി�ു. സ്�തീകളുെട സുര�, ഇരി�ിടം,

രാ�തി േജാലി�ു� അവകാശം, െതാഴിലാളികൾ�്
ആ��യിൽ ഒരു ദിവസം അവധി, റജി��റുകൾ
ഇലക്േ�ടാണിക് േഫാർമാ�ിൽ സൂ�ി�ാനു� അനുമതി,

നിയമലംഘനം നട�ു�വർ�് പിഴ തുട�ിയ
വ�വ�കളാണ് േഭദഗതിയിലൂെട ഉൾെ�ടു�ിയി�ു�ത്.

െസന്റർ േഫാർ പ�ിക് േപാളിസി റിസർ�ിൽ
(സിപിടിആർ) നി�ും സാറാ േജാൺ േനതൃത�ം നൽകി
രൂപേരഖ ത�ാറാ�ിയിരു�ു. േക�� സർ�ാരിന്െറ
േമാഡൽ േഷാപ് സ് ആന്റ് എ�ാ�ിഷ് െമന്റ് സ് ആ��ിെന
എ�െന േകരള�ിന്െറ സാഹചര��ിൽ ഉേപാഗി�ാം
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എ� േ�പാജ��് െച��തിൽ നി�ാണ് േലബർ ക�ീഷനിേല�്
രൂപേരഖ അയയ്�ു�ത്. എ�ാൽ �പത���ിൽ
സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന നൽകു�തായി
സൂചി�ി�ു�ുെവ�ിലും �പാേയാഗികതല�ിൽ േഭദഗതി
െച�� വ�വ�കൾ സ്�തീകൾ�ു� അവസര�ൾ
കുറയ്�ുെമ�ാണ് സാറാ േജാൺ അഭി�പായെ�ടു�ത്.

‘ഒരു രൂപേരഖയാണ് ഞ�ൾ െകാടു�ിരു�ത്. േക��
സർ�ാർ െകാ�ുവ� േമാഡൽ േഷാപ് സ് ആന്റ്
എ�ാ�ിഷ് െമന്റ് സ് ആ��ിെന അടി�ാനെ�ടു�ിയു�
നിർേ�ശ�ളാണ് അതിലൂെട മുേ�ാ�് െവ�ിരു�ത്.
േഷാപ് സ് ആന്റ് െകാേമഴ് സ�ൽ എ�ാ�ിഷ് െമന്റ് എ�്
പറയുേ�ാൾ െചറിയ കടകൾ തുട�ി പല
വലി��ിലു�വയു�ാകാം. ഇേ�ാൾ പുറ�് വ�
വിവര�ൾ അനുസരി�് സ്�തീകൾ�് ഒ�ത് മണി വെര
അെ��ിൽ രാ�തികാല ഷിഫ്�ുകളിൽ േജാലി െച�ാെമ�്
പറയു�ു�്. പേ� അതിന്െറ ഉ�രവാദിത�ം �ാപന
ഉടമയ്�ാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്. ഈ േഭദഗതിയുെട
ഉേ�ശം െതാഴിലിട�ളിൽ സ്�തീകളുെട �പാതിനിധ�ം
കൂ�ുക എ�ു�താെണ�ിൽ �ാപന ഉടമയ്�്
ഉ�രാവാദിത�ം െകാടു�ു�ത് വഴി അവസര�ൾ
കുറയാനാണ് സാധ�ത. ലിംഗവ�ത�ാസമി�ാെത സ്�തീ�ും
പുരുഷനും സുര�, ഗതാഗത സൗകര�ം എ�ിവയായിരു�ു
ഞ�ൾ മുേ�ാ�് െവ� നിർേ�ശ�ളിൽ ഉ�ായിരു�ത്.
ഇതിേ�ാൾ സ്�തീകെള േജാലി�ു െവ�ുേ�ാൾ അധിക
ഉ�രവാദിത��ൾ അെ��ിൽ വ�വ�കൾ ഉെ��ിൽ
സ്�തീകെള പി��ാനു� �പവണതയാകും ഉ�ാകുക.’

സാറാ അഭി�പായെ�ടു�ു.

Read More: കേസരയി�ാൽ മാ�തം േപാര,
അവർ�് ഇരി�ാൻ സമയം കി�ു�ു
എ�ുകൂടി ഉറ�ുവരു�ണം

ഇ��ൻ സാഹചര��ിൽ െതാഴിലിട�ളിൽ ലിംഗസമത�ം
കാണാൻ കഴിയു� ഒ��. േകരള�ിെല അവ�യും
മറി��. േവതനം, �ാനമാന�ൾ, �ാന�യ�ം
തുട�ിയ വിഷ�ളിൽ ഇ�ും വിേവചനം
അനുഭവി�ാനാകും. അതിന് മുകളിലാണ് കൂടുതൽ
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സ്�തീകളുെട സുര� ഉറ�ാ�ാനായി ഉ� കൂടുതൽ
വ�വ�കൾ അവതരി�ി�ു�ത്. ഇത് അവസര�ൾ
ഇ�ാതാ�ും. മേ�ർണി�ി കൺസിഡേറഷൻ േപാലു�
നിയമ�ൾ സ്�തീകളുെട ഉ�മന�ിനായി
അവതരി�െ��ുെവ�ിലും അവ വിപരീത ഫല�ൾ
ഉ�ാ�ിെയ�ാണ് അടു�ിെട നട� പഠന�ൾ
െതളിയി�ു�ത്. വട�് കിഴ�ൻ സം�ാന�െള െവ�്
താരതമ�ം െച��ാൽ േകരള�ിൽ െതാഴിലിട�ളിെല സ്�തീ
�പാതിനിധ�ം വളെര കുറവാണ്. പേ� സാ�രത
േപാലു� മ�് േസാഷ�ൽ ഇൻഡിേ�േ�ഴ് സുകളിൽ
ഇവിടുെ� �ിതി വളെര െമ�െ��തുമാണ് എ� വിഷയം
ഇവിെട �ശേ�യമാണ്.

നിയമലംഘനം നട�ു� �ാപന ഉടമകൾ�ു� പിഴ
തുക 5000 രൂപയിൽ നി�് ഒരു ല�മാ�ി ഉയർ�ി.

ആവർ�ി�് നിയമലംഘനം നട�ിയാൽ പിഴ 10,000ൽ
നി�് ര�് ല�മാ�ുെമ�ും പുതിയ വ�വ�യിൽ
പറയു�ു.

‘പുതിയ വ�വ�കളിൽ പിഴ�ുക ഭീമമായി
കൂ�ിയിരി�ുകയാണ്. െപാതുവിൽ േകരള�ിെല
വ�വസായേമഖല സൗഹൃദപരമായ ഒ��. ച��െളാെ�
അനുസരി�് �ാപനം നട�ാനു� െചലവ് എ�ാവർ�ും
ഉടൻ സാധ�മാകണെമ�ുമി�. അതിന് പുറേമ ഭാരി� പിഴ
കൂടി വരുേ�ാൾ സത��ിൽ നിരു�ാഹെ�ടു�ലാണ്
ഇതിലൂെട നട�ുക’. സാറാ വിശദീകരി�ു. ‘സ്�തീകൾ�്
കൂടുതൽ സൗകര��പദമാ�ാനാണ് മേ�ർണി�ി
െബനിഫി�് സ് േപാലു�വ നട�ാ�ു�ത്. പേ� ഉടമയുെട
വശം ചി�ി�ുേ�ാൾ എ�തേ�ാളം അവെയ�ാം
�പാേയാഗികമാ�ാൻ കഴിയും എ�ു�ത് ഒരു വലിയ
േചാദ�മാണ്.’

‘ഞ�ളുെട നിർേ�ശ�ിലു�ായിരു�ത് ഒരു കൂ�ം
ഉടമകൾ േചർേ�ാ അെ��ിൽ െമർ�ന്റ്
അേസാസിേയഷൻകാർ േചർേ�ാ ഒരു േകാർപേറ�ീവ്
എേഫർട് ആയി ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരി�ുക
എ�തായിരു�ു. രാ�തികാല�ളിൽ സ്�തീ�ും പുരുഷനും
ഗതാഗത സൗകര�ം കി�ാൻ ബു�ിമു�ാണ്. എസ് ആന്റ് ഇ
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െവൽഫയർ ഫ�് േബാർഡിന് േജാലി�ാർ�് ഗതാഗത
സൗകര��ിന് ഫ�് നൽകാൻ സാധി�ും. ഇതിനായി
േജാലി�ാരുെട േപര് വിവര�ൾ അട�ിയ ഡാ�ാേബസ്
ത�ാറാ�ണം. പിെ� ഇത് സ�കാര� ഏജൻസികളുായി
േകാൺ�ടാ��് രൂപീകരി�ാൻ കഴിയും. സുര� ഉറ�ാ�ാൻ
സാേ�തിക വിദ�യുെട സഹായവും ലഭ�മാ�ാം. ഉടമയ്�്
ൈ�ഡവറുെട വിവര�ളും സൂ�ി�ാവു�താണ്. ഇ�െന
െവൽഫയർ ഫ�് േബാർഡ്, സ�കാര� ഏജൻസി, ഉടമ
തുട�ിയവരുെട കൂ�ായ ഉ�രവാദിത�ം ഇതിൽ ഉ�ാകും.

ഇതിലൂെട െവൽഫയർ ഫ�് കാര��മമായി
വിനിേയാഗി�ുകയും െച�ാം. ഇ�െനെയാരു നിർേ�ശം
ഞ�ൾ രൂപേരഖയിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�ായിരു�ു.’

‘ഒരുപാട് നിയമ�ളും വ�വ�കളും ഉളളതുെകാ�്
അതിൽ ഏെതാെ�യാണ് താൻ പി�ുടേര�ത് എ�
ആശയ�ുഴ�ം ഉ�ാകാറു�്. അതിനായി രജിസ് േ�ടഷൻ
സമയ�് തെ� ഉടമ പാലിേ�� നിയമ�ൾ
ഡിജി�ലിേയാ അ�ാെതേയാ അറിയിേ��താണ്.
അതുകൂടാെത കം�യിന്റ് സ് െഹൽപ് ൈലൻ കൂടി
ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മാണ്. ഉടമയ് േ�ാ േജാലി�ാരേനാ
എെ��ിലും സംശയ�േളാ േചാദ��േളാ ഉെ��ിൽ അത്
പരിഹരി�ാനും നിർേ�ശം നൽകാനും അെതാരു
എളു�മാർഗമാണ്.’, സാറാ േജാൺ പറ�ു.

Read More: ‘െഞളി�ിരി�ാന�, ഒ�ു നടു
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