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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 71 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർ�് േ�മനിധി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർ�് മാ�മായി
�േത�ക േ�മനിധി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർ�്

ജി�ാതല അ�ഡിേ�ഷൻ ഏർെ���േമാ;

(എ) 2008- െല അൺഓർഗൈനസ്ഡ്  േസാഷ�ൽ
െസക�രി�ി നിയമം (േക� നിയമം) �കാരം 02-02-
2016 െല ജി.ഒ (പി) ന�ർ 24/2016/െതാഴിൽ
ഉ�രവ് �േഖന േകരള അൺഓർഗൈനസ്ഡ്
േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി �ീം നിലവിൽ വ�ി��്.
��ത പ�തിയിൽ അംഗമായി േച�വാ�ളള
അവകാശം �ാേദശിക പ��വർ�കർ�് ഇേ�ൾ
നിലവി��്. വർ�ിംഗ് േജർണലി�് (ക�ീഷൻസ്
ഓഫ് സർ�ീസ്  & മി�േലനിയസ്  െ�ാവിഷൻസ്)
ആ�് 1955 െ� പരിധിയിൽ വരാ�വ�ം,
�ീലാൻസ്  പ�റിേ�ാർ�ർ, �ിംഗർ �ട�ി ഒ�
�േത�ക െതാഴി�ടമയി�ാെത ഈ േമഖലയിൽ
�വർ�ി��വർ�ം ഈ �ീമിൽ
അംഗത�െമ��ാ��താണ്. ഈ േ�മപ�തി
�േഖന റി�ർെമ�് ആ��ല�ം, വാർ�ക�കാല
െപൻഷൻ, ��ംബെപൻഷൻ, അവശതാ
െപൻഷൻ, ചികി�ാ സഹായം, വിദ�ാഭ�ാസ
ആ��ല�ം, �സവാ��ല�ം, വിവാഹ
ധനസഹായം, മരണാന�ര ആ��ല�ം, അപകട
ആ��ല�ം എ�ിവ�് അർഹത
ഉ�ായിരി��താണ്. �ാേദശിക
മാധ�മ�വർ�കർ�് 2008-െല അൺ-
ഓർഗൈനസ്ഡ്  േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി നിയമ
(േക�നിയമം) �കാരം നിലവിൽ വ� േകരള
സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി സാ�ഹ�
�ര� പ�തിയിൽ അംഗ�ളാകാ��താണ്.
േകരള�ിെല പ�-�ശ�-ഡിജി�ൽ മാധ�മരംഗ�്

�വർ�ി�� മ�് േ�മനിധിയിൽ
അംഗ�ള�ാ� െതാഴിലാളികെള ടി പ�തിയിൽ
അംഗ�ളാ��തിന് 19/08/2019-െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം 1005/2019/െതാഴിൽ �കാരം
അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഈ പ�തിയിൽ
അംഗ�ളാ��വർ�് "രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമാ
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േയാജന" പ�തി �കാരം ചികി�ാസഹായം

ലഭി�വാൻ അർഹതയി�ാ� സാഹചര��ിൽ,
അംഗ�ൾ�ം ��ംബാംഗ�ൾ�ം സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിേലാ േബാർഡ്  അംഗീകരി�ി��
ആ�പ�ികളിേലാ ഇൻ-േപഷ��ാ�� ചികി��്

അംഗത�കാലയളവി��ിൽ പരമാവധി 10,000/-
�പ ചികി� സഹായമായി ന��താണ്.
അതിനാൽ, �ാേദശിക പ��വർ�കർ�് േകരള
സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി സാ�ഹ�
�ര� പ�തിയിൽ അംഗ�ളാകാൻ അവസരം
നൽ�ക�ം ഈ പ�തി�േഖന �ാേദശിക
പ��വർ�കർ�് ��തൽ ആ��ല��ൾ

നൽ���ം പരിഗണി�ാ���മാണ്.
അ�ഡിേ�ഷൻ ഇ�ാ� മാധ�മ �വർ�കർ�്

വ��ിൽനി�ം നൽകിവ�� �സ്  ഐഡ�ി�ി

കാർഡ്  �ര�ാകാരണ�ളാൽ അ�വദി��ി�.
�ാേദശിക േലഖകർ�് സർ�ാർ തല�ിൽ

ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തിരി�റിയൽ കാർഡ് /
അ�ഡിേ�ഷൻ കാർഡ്  നൽ��ത് അഭികാമ�മ�.
മീഡിയാ ലി�ിൽ ഉ� മാധ�മ�വർ�കർ�്

�ാപന�ിെ� �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

വ��ിൽ �േവശി�ാൻ എൻ�ി പാസ്
അ�വദി���്. ആയതിനാൽ �ാേദശിക
മാധ�മ�വർ�കർ�് ജി�ാതല അ�ഡിേ�ഷൻ
ഏർെ���ാൻ നിലവിൽ ആേലാചി�ി�ി�.

(ബി)
ആേരാഗ� �ര� പ�തിയിൽ �ാേദശിക മാധ�മ
�വർ�കെര ഉൾെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി
സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിയിൽ
അംഗ�ളാ��വർ�് നിലവിൽ ചികി�ാ

ആ��ല��ൾ ലഭി�ം.

(സി) �ാേദശിക മാധ�മ �വർ�കർെ�തിെര നട��
അ�മ�ൾെ�തിെര കർശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി)
ലഭി�� പരാതികളിൽ ആഭ��ര വ��് �ഖാ�ിരം
നടപടി സ�ീകരി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


