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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 166 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തരാവ�യി�� നിർ�നേരാഗികൾ�് ശ��ിയാ ധനസഹായ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്  

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ��തരാവ�യിൽ ചികി�യിൽ

കഴി�� നിർ�നരായവർ�് കാൻസർ,
��േരാഗം, �േ�ാഗം, കരൾ മാ�ിവ�ൽ �ട�ിയ
െചലേവറിയ ശ��ിയകൾ�് ധനസഹായം
നൽ��തിന് ആേരാഗ�വ��ിന് നിലവിൽ
എെ�ാെ� ചികി�ാ ധനസഹായ
പ�തികളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ �വർ�ി��

െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ അസി�ൻസ്  �
ദി �വർ പ�തി �േഖന മാരക േരാഗ�ളാൽ
അവശത അ�ഭവി�� 3 ല��ിൽ താെഴ
വാർഷിക വ�മാന�� നിർ�നരായ േരാഗികൾ�്
സർ�ാരി െ� �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്പരമാവധി
50,000/- �പ വെര�ളള ധന സഹായം
നൽ���് �ടാെത േ��് െഹൽ�്

ഏജൻസിയി�െട നട�ിലാ�� കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി (KASP) �കാരം
പരമാവധി 5 ല�ം �പ�േട�ം കാ�ണ�
െബനെവല�് ഫ�് (KBF) �കാരം 2ല�ം
�പ�േട�ം സൗജന� ചികി� നൽകി വ��.
�� സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ�് KBF പ�തി
�കാരം 3 ല�ം �പ വെര സഹായം നൽ���്.
രാ�ിയ ബാൽ സ�ാ�� കാര��ം
(ആർ.ബി.എസ് .െക) മാർ� നിർേ�ശ �കാരം
�ധാനെ�� 30 അ�ഖ��െട ചികി�ാ േമാഡൽ
േകാ�ിംഗ് �കാരം നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ
വഴി സൗജന�മാ�ിയി��്. ഇതിൽ ജ�നാ�ളള
�േ�ാഗ ബാധിതരായ 18 വയ�ിന് താെഴ�ളള
��ിക�െട ചികി� �ദ�ം പ�തി വഴി
സൗജന�മാ�ിയി��് ആർ.ബി.എസ് . െക
നിബ�നകളിൽെ�ടാ� മ�് അ�ഖ�ൾ�്
ആേരാഗ� കിരണം പ�തി വഴി ചികി� സഹായം
ലഭ�മാ��.

(ബി) അടിയ�രമായി ശ��ിയ ആവശ���
േരാഗികൾ�് �ൻഗണന നൽ�വാൻ ��ത
പ�തികളിൽ എെ��ി�ം വ�വ�ക�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ വ�വ�യി�. െസാൈസ�ി േഫാർ
െമഡി�ൽ അസി�ൻസ്  � ദി �വർ പ�തി
�േഖന അടിയ�രമായി ശ��ിയ നട��തിന്
�ൻ�റായി ധന സഹായം അ�വദി��ി�.
KASP, KBF പ�തി �കാരം അടിയ�രമായി
ശ��ിയ ആവശ��� േരാഗികൾ�് �ൻഗണന
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നൽ��തിന് ചി�്സ േത�� ആ�പ�ികൾ�്
�േത�ക തീ�മാനം െെകെ�ാളളാ��താണ്.
അടിയ�ിര ശ��ിയ ആവശ�മായ ��തര
�േ�ാഗ ബാധിതരായ ��ികെള എ��ം േവഗം
എംപാനൽ െച� ആ�പ�ികളിൽ എ�ി�്

ശ��ിയ െച���്.

(സി)

േമൽ�റ� ശ��ിയകൾ�്
ആവശ�മായിവ�� ��വൻ �ക�ം ��ത
പ�തികളി�െട നൽ�വാൻ കഴി��േ�ാ; �ക
അ�വദി�ാ�� മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഇ�. െസാൈസ�ി േഫാർ െമഡി�ൽ
അസി�ൻസ്  � ദി �വർ പ�തി �കാരം
െസാൈസ�ി അംഗീ�ത ആ�പ�ി ക�െട
േഡാ�ർ സാ��െ���� �ക പരമാവധി 50,000
�പ വെര ഒ��വണ ധനസഹായമായി നൽകി
വ��. കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി
(KASP) �കാരം പരമാവധി 5 ല�ം �പ�േട�ം
കാ�ണ� െബനെവല�് ഫ�് (KBF) �കാരം
2ല�ം �പ�േട�ം സൗജന� ചികി� നൽകി
വ��. �� സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ�് KBF
പ�തി �കാരം 3 ല�ം �പ വെര സഹായം
നൽ���്. ധന സഹായം ലഭി�ാ�ളള
മാനദ��ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ












