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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 144 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ചികി�ാ സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ്
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിൽ ചികി�ാ സഹായം
ലഭി��തി�ളള പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം,
ആയതിെ� മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�ം, ഓേരാ�ിെ��ം പരിധി
എ�യാെണ��� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എ) ആേരാഗ� കിരണം പ�തി ജനനം �തൽ 18 വയ�് 
വെര�ളള ��ികൾ�്  ജീവൻ �ര�ാ�ാധാന��ളള
എ�ാ േരാഗ�ൾ�ം ചികി�ാ സഹായം സർ�ാർ
ആ�പ�ികൾ �േഖന തിക�ം സൗജന�മായി
നൽ�� േകരള സർ�ാരിെ� പ�തിയാണ് 
ആേരാഗ� കിരണം. രാ�ീയബാൽ സ�ാ��

കാര��ം പ�തി (ആർ ബി എസ്   െക) �കാരം
ചികി�ാ സഹായം ലഭി�� 30 േരാഗ�ൾ
ഒഴിെക�ളള ജീവൻ ര�ാ �ാധാന��ളള
േരാഗ�ൾ�് ആേരാഗ� കിരണം പ�തിയി�െട
ചികി�ാ സഹായം ലഭി��താണ് . എ.പി.എൽ/
ബി പി. എൽ വ�ത�ാസമി�ാെത ഈ
�ായ�ി�ളളി�ളള എ�ാവ�ം തെ� ആേരാഗ�

കിരണം പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി��് .ആദായ നി�തി
ദായകർ�ം സർ�ാർ/ െപാ�േമഖല
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാർ�ം അവ�െട
ആ�ിതർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം
ലഭി��ത�. ആർബിഎസ്  െക യിൽ ഉൾെ�� 30
അ�ഖ�ൾ�്  ഒഴിെക�ളള ചികി�യാണ് 
ആേരാഗ� കിരണം വഴി സൗജന�മാ�ിയിരി��ത് .
െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട�ളള എ�ാ
സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ നി�ം സൗജന�
ചികി� ലഭ�മാണ് . ��തൽ െചലേവറിയ വിദ�
ചികി��� സഹായം ലഭ�മാ��തിന് ജി�ാ
എൻ.എ� .്എം ഓഫീസിൽ അേപ�
നൽേക�താണ്. ആ അേപ�യിേ�ൽ ജി�ാ
തല�ിൽ ഒ� െട�ി�ൽ ക�ി�ി �ടി ��ത
െട�ി�ൽ ക�ി�ി�െട നിർേ�ശ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ പരിേശാധി�ാണ് ചികി�ാ

സഹായം നൽകി വ��ത്. ആേരാഗ� കിരണം
പ�തി പരി�രി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വരികയാണ്. ജനനി ശി� �ര�ാ കാര��മം
പ�തി (JSSK) ജനനി ശി� �ര�ാ കാര��മം
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പ�തി �കാരം സം�ാനെ� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ ഒ� വയ�് വെര�� ��ികൾ�്
സൗജന� ചികി��ം മ��കൾ, ലേബാറ�റി
പരിേശാധനകൾ എ�ിവ�ം ലഭ�മാണ്. ഇ�
�ടാെത മ�് ആ�പ�ികളിേല�് റഫർ
െച�കയാെണ�ിൽ സൗജന� വാഹന സൗകര�ം
ലഭി��. ജനനി ശി� �ര�ാ കാര��ം �കാരം
ഗർഭിണികൾ�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ

സൗജന�മായ ചികി�, മ��കൾ, ലേബാറ�റി
പരിേശാധനകൾ എ�ിവ ലഭി��. െസാൈസ�ി
േഫാർ െമഡി�ൽ അസി�ൻസ്  � ദി �വർ
(SMAP) 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�് െസാൈസ�ി
അംഗീ�ത ആ�പ�ികളിെല േഡാ�ർമാ�െട
സാ�� പ��ി െ� അടി�ാന�ിൽ പരമാവധി
50,000 �പ വെര ധന സഹായം നൽ��.
െസാൈസ�ി അംഗീകരി� 15 അംഗീ�ത ആ�

പ�ികളിെല അംഗീ�ത ചികി� കൾ�ം
ശ��ിയകൾ�ം ധന സഹായം അ�വദി�
വ��. �ടാെത 08.01.2016 െല സ.ഉ.സാധാ നം.
129/2016 �കാരം 34 ആ�പ�ികേള�ം

പ�ാഘാത ചികി�� േവ�ി 17 ആ�ർേവദ

ചികി�ാ �ാപന�േള�ം �ടി ടി പ�തി യിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. േരാഗ��െട ലി�്
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി��. കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി GO (Rt) No.
1739/2018/H&FWD dated 29.05.2018 �കാരം
േകരള സർ�ാർ േലബർ വ��ിന് കീഴിൽ
നട�ിലാ�ി വ�ി�� (ആർ എസ്  ബി ൈവ, ചിസ് ,
ചിസ്  �സ്) എ�ീ പ�തികൾ ഏകീകരി� �പം
നൽകിയ പ�തിയാണ് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തി (KASP). പ�തിെയ�റി�� ��തൽ
വിവര�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി �വെട േചർ��
കാ�ണ� െബെനെവെല�് ഫ�് (KBF) കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി. (KASP) അംഗത�ം
ഇ�ാ��ം ��് ല�ം �പയിൽ �റവ് വാർഷിക
വ�മാന�� എ�ാ ��ംബ�ൾ�ം കാ�ണ�
െബെനെവെല�് ഫ�് (KBF) പ�തി�െട
അർഹത ലഭി��താണ്. KASP പ�തിയിൽ
എംപാനൽ െചയിത ആ�പ�ികളിൽ നി�ം
െകബിഫ് പ�തി�ട േസവനം ലഭ�മാണ്. െകബിഫ്
പ�തി�കാരം ര� ല�ം �പ�െട ദ�ിതീയ,
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�ിതീയ സൗജന� ചികി� ലഭ�മാണ്. ��
സംബ�മായാ അ�ഖ�ൾ� ��് ല�ം
�പവെര അ�വദി��താണ്. ക�ാൻസർ, �യം,
��ം േരാഗികൾ�� െപൻഷൻ വാർഷിക
വ�മാന പരിധി ഒ� ല�ം �പയിൽ താെഴ��
��ംബ�ളിെല ക�ാൻസർ, �യം ��ം ഇവയിൽ
ഏെത�ി�ം േരാഗം ഉ�വർ�് �തിമാസം ആയിരം

�പ വീതം ധനസഹായം നൽകി വ��. ��ത
ധനസഹായ�ി�� അേപ� ബ�െ��

െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട സർ�ിഫി��സഹിതം
ബ�െ�� താ��് ഓഫീസിലാണ്
സമർ�ിേ��ത്. മ� ആ��ല��ൾ സ.ഉ.
(സാധാ)നം.2171/2018/ആ.�.വ തീയതി
06.07.2018 �കാരം അേ��ാദയ അ�േയാജന
(AAY), �ൻഗണന (Priority) എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല
േറഷൻകാർഡ്  അംഗ�ൾ�് സം�ാനെ�

െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉൾ�െട�� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ സൗജന� ചികി�
ലഭ�മാ��തി�ം, ��തര േരാഗം ബാധി�ി��
(സ.ഉ.(സാധാ)നം.3204/2018/ആ.�.വ തീയതി
24.10.2018 �കാരം പ�ികെ���ിയ േരാഗ�ൾ  
അ�ബ�ം 3 -ൽ ക�ാ�ം) െപാ�വിഭാഗം
സ�ിഡി വിഭാഗ�ിൽ (Non Priority State
Subsidy) ഉൾെ��� അംഗ�ി�ം േറഷൻ
കാർഡിൽ ബ�െ�� ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസ�െട "സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ സൗജന�
ചികി��് അർഹനാണ്" എ�
സാ��െ���ലിെ� അടി�ാന�ിൽ

െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ ഉൾ�െട�� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ സൗജന� ചികി� അ�വദി�്
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ












