
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 174 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ� �ര� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. �േമാദ്,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ 

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

(എ)
സം�ാന�് േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി �േഖന
നട�ാ�� ആേരാഗ� �ര� പ�തികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� േ��്
െഹൽ�് ഏജൻസി നട�ിലാ�� പ�തികൾ
താെഴ പറ��വയാണ്. 1. കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി (ABPM-JAY-KASP) 2. കാ�ണ�
െബെനെവലവ�് ഫ�്. (KBF)

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട സം�ാനെ�

സാധാരണ�ാർ�് ലഭി�� േസവന�ൾ
എെ��ാമാണ്; ഈ േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി (KASP)
�കാരം ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ GO (Rt) No.
1739/2018/H&FWD dated 29.05.2018 �കാരം
ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്  പ�തി പരി�രി�െകാ�്
സർ�ാർ �പം നൽകിയ പ�തിയാണ് കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി (KASP). നിലവിൽ 187
സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം, 5 േക� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളി�ം, 556 സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം
േകരള�ി�ടനീളം പ�തി�െട േസവനം ലഭ�മാണ്.
ആദ�വർഷം കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി
നട�ിലാ�ിയത് ഇൻ�റൻസ്  മാ�കയിലാണ്.
ഈ കാലയളവിൽ റിലയൻസ്  ജനറൽ
ഇൻ�റൻസ്  ക�നി ൈ�വ�് ലിമി�ഡിന്
ആയി�� നട�ി�് �മതല. 2020 �ൈല 1
�തൽ പ�തി അഷ�റൻസ്  മാ�കയിേല�്
മാ�ക�ം സം�ാന ആേരാഗ� ��ംബേ�മ
വ��ിന് കീഴിൽ പ�തി നട�ി�ിനായി േ��്
െഹൽ�് ഏജൻസി�് �പം നൽ�ക�ം െച�.
േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി�െട �വർ��ൾ

ഏേകാപി�ി��തിനായി സം�ാന ഓഫീ�ം
ജി�ാ തല�ിൽ ജി�ാ ഓഫീ�ം �വർ�ി�

വ��. അർഹത�� ��ംബ�ളിെല എ�ാ
അംഗ�ൾ�ം �ായവ�ത�ാസമി�ാെത അ�്
ല�ം �പാ വെര�� ദ�ിതീയ, �ിതീയ
തലപരിചരണചികി� ഓേരാ വർഷ�ം
പ�തിയിൽ എംപാനൽ െച�ി��
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ആ�പ�ികളിൽ നി�ം സൗജന�മായി
ലഭി��താണ്. പ�തി �കാരം ആ�പ�ിയിെല
കിട�ി ചികി��ാണ് ആ��ല�ം ലഭി�ക.
കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് �ൻ�� ��്
ദിവസെ� പരിേശാധനക�ം മ��ക�ം
സൗജന�മായിരി�ം. ആ�പ�ിയിൽ
�േവശി�ി�െ��� സമയെ� ചികി��ം,
മ��കൾ�ം, പരിേശാധനകൾ�ം ചിലവാ��
��വൻ �ക�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���താണ്.
ആ�പ�ിവി� േശഷം പരാമവധി 15 ദിവസം
വെര�� മ��കൾ�ം പരിേശാധനകൾ�ം
ചിലവാ�� ചികി�ാ ആ��ല�ം സൗജന�മാണ്.
അേലാ�തി ചികി��് മാ�േമ ആ��ല�ം
നിലവിൽ ലഭി�ക��. കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി ചികി� ലഭ�മാ��ത്
നാഷണൽ െഹൽ�് അേതാറി�ി
വികസി�ിെ��� െഹൽ�് െബനിഫി�് പാേ�ജ്
2.0 �േഖനയാണ്. െഹൽ�് െബനിഫി�് പാേ�ജ്
�പം നൽ��തിന് �ൻപായി തിരെ���െ��

എംപാനൽ െച� ആ�പ�ിക�മായി
�ടിയാേലാചി�ാണ് നിര�കൾ
നിജെ���ിയിരി��ത്. 25
െ�ഷ�ാലി�ികളിലായി 1667 പാേ��കൾ
ഉൾെ���ിയി��്. �ടാെത സം�ാന സർ�ാർ
വിഭാവനം െച� 89 പാേ��കളിൽ നി�ം
സൗജന� ചികി� ലഭ�മാണ്. പാേ��കളിൽ
ഉൾെ���ാ� ചികി�കൾ�ായി

അൺെ�സിൈഫഡ്  പാേ��കൾ
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി നട�ി�് �മതല വഹി��
േ��് െഹൽ�് ഏജൻസിയിൽ എംപാനൽ
െച�ി�� എ�ാ സർ�ാർ/സ�കാര�
ആ�പ�ികളിൽ നി�ം കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി �െട സൗജന� ചികി�
ആ��ല�ം ലഭ�മാണ്. കിട�ി ചികി�
ആവശ�മി�ാ� അ�ഖ�ൾ, വ��താ ചികി�,
സൗ�ര� വർധക ചികി�, വാ�ിേനഷൻ, �തലായ
ഏതാ�ം ചികി� നടപടികൾ മാ�മാണ് കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ െ�യിം െച�ാൻ
സാധി�ാ�ത്. നിലവിൽ സം�ാന സർ�ാർ
�ർ�മാ�ം ചികി� ചിലവ് വഹി�� 19.57
ല�ം ��ംബ�ൾ ഉൾ�െട ആെക 41.71 ല�ം
��ംബ�ൾ�് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി� വ��. നിലവിെല
പ�തി ൈഗഡ്  ൈലൻ �കാരം കാർഡ്
എ��ാ� അർഹരായ ��ംബ�ളിെല
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അംഗ�ൾ�് ചികി� ആവശ�മായി വ��
സമയ�് പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ��
ആ�പ�ികളിെല കാസ്പ് കിേയാസ്  �കളിൽ
നി�് കാർഡ്  ലഭ�മാ��താണ്. കാർഡ്
എ���തി�� നടപടി�മ�ൾ താെഴ പറ�ം
�കാരമാണ്. അർഹതെ�� ��ംബമാെണ�ിൽ
ചികി� ആവശ�മായി വ�� സാഹചര��ിൽ

KASP പ�തിയിൽ എംപാനൽ െച�ി��
ആ�പ�ികളിെല കിേയാസ്  �കളിൽ നി�ം
താെഴ�റ�� േരഖകൾ ഹാജരാ�ി അംഗത�ം
േനടാ��താണ്. 1. 2018 - 2019 െല സാ�വായ
ആർ എസ്  ബി ൈവ, ചിസ് , ചിസ്  �സ്
കാർ�കൾ 2. ആധാർ കാർഡ്  3. േറഷൻ കാർഡ്
4. 2011 സാ�ഹിക സാ��ിക ജാതി
െസൻസസ്  �കാരം പ�തിയിൽ
അർഹരാെണ� കാണി� �ധാന മ�ി�െട
ഓഫിസിൽ നി�് ലഭി� തപാൽ സേ�ശം.
പ�തിയിൽ അംഗത�ം േന��തിന് �ായപരിധി
നി�യി�ി�ി�. �ടാെത നിലവി�� േരാഗികൾ�ം
സൗജന� ചികി�ാ ആ���ം ലഭി�െമ�
സവിേഷഷത�ം ഉ�്. KASP പ�തി
സംബ�മായ എ�ാ േസവന��ം സൗജന�മായി
എംപാനൽ െച� ആ�പ�ികളിെല
കിേയാസ്  �കളിൽ ലഭ�മാണ്. കാ�ണ�
െബെനെവലവ�് ഫ�് (KBF) �കാരം ലഭ�മാ��
േസവന�ൾ. KASP �ണേഭാ�ാ�ൾ അ�ാ�
3 ല�ം �പയിൽ താെഴ വാർഷിക വ�മാന��
എ�ാ ��ംബാംഗ�ൾ�ം KBF പ�തിയി�െട 2
ല�ം �പവെര�� സൗജന� ചികി�
ആ��ല�ം ഒ��വണേ��് ലഭി��താണ്.
വ�� സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ�ാെണ�ിൽ 3
ല�ം �പ�െട ആ��ല��ം ലഭ�മാ��.
കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി�െട�ം
നട�ി�് �മതല േ��് െഹൽ�്

ഏജൻസി�ാണ്. േ��് െഹൽ�് ഏജൻസിയിൽ
എംപാനൽ െച� എ�ാ ആ�പ�ികളിൽ നി�ം
നാഷണൽ െഹൽ�് അേതാറി�ി (NHA)
�പകൽ�ന െച� െഹൽ�് െബനഫി�് പാേ�ജ്
(HBP) �കാരം KBF ആ��ല��ം
ലഭ�മാ��താണ്. KBF പ�തി സംബ�മായ

എ�ാ േസവന��ം സൗജന�മായി എംപാനൽ
െച� ആ�പ�ികളിെല കിേയാസ്  �കളിൽ
ലഭ�മാണ്.

(സി) ഈ പ�തികൾ നട�ാ��തിന് േക� സഹായം
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(സി) േക� സഹായം ലഭ�മാണ്. 60:40 എ�
അ�പാത�ിലാണ് പ�തിെയ�ി�ം ഒ�
സാ��ിക വർഷം േക� വിഹിത�ിന്
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അർഹമായ ��ംബ�ിന് പരമാവധി 631.20 �പ
മാ�മാണ് ലഭി�ക. നിലവിൽ 22,04,105
��ംബ�ൾ�ായി ലഭി�� േക� വിഹിതം
പരമാവധി 139,12,31,076/- �പായാണ്. ബാ�ി
�ക സം�ാനം കെ��ണം.

(ഡി)

��ത പ�തികളി�െട സൗജന� ചികിൽസ�ം
ചികിൽസ സഹായ�ം ഈ വർഷം എ� േപർ�്
ലഭ�മാ�ിെയ�ം എ� �ക ഇതിനായി
െചലവഴി�െവ��� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ
നൽ�േമാ?

(ഡി) നട� സാ��ിക വർഷം ഇ� വെര 276348
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ�ി.
ഇവർ�് 773,22,15,173/- �പ�െട
ചികി�യാണ് നൽകിയത്. ഇതിൽ വിശദ
പരിേശാധന കഴി� െ�യിം േക�കളിേല�ായി
445.96 േകാടി �പ െസ�ംബർ മാസം വെര
ആ�പ�ികൾ�് േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി
നൽകി തീർ�ാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


