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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5221 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭി�േശഷി�ാെര ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

ആർ.എസ് .ബി.െെവ ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്
പ�തി ഉൾെ�െട�� സം�ാന/േക� സർ�ാർ
ഇൻ�റൻസ്  പ�തികളിൽ നിലവിൽ
അംഗ�ള�ാ� ഭി�േശഷി�ാെര�ം അവ�െട
��ംബാംഗ�െള�ം ��ത പ�തികളിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ആയതി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) നാഷണൽ ��് ആ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��
ഓ�ിസം , െസറി�ൽ പാൾസി , മാനസിക
ൈവകല�ം ബ�വിധ ൈവകല�ം എ�ിവ ബാധി�
ഭി�േശഷി�ാർ�് 'നിരാമയ' ഇൻ�റൻസ്  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇെതാ� �ടർ പ�തിയാണ്.
അർഹതെ��വെര ��ത പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി എ�ാ വർഷ�ം
അേപ�കൾ �ണി�ാ��്. �ടാെത ഉയർ�
പി�ണ ആവശ��� ഭി�േശഷി�ാ�െട
ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�ാ�വാൻ സം�ാന

സർ�ാർ ��തായി ആവി�രി� പ�തിയാണ്
'അനാമയം' സമ� ഇൻ�റൻസ്  പ�തി . ��ത
പ�തി�ായി 2235-02-101-55 NP ശീർഷക�ിൽ

99.99 ല�ം �പ അധികമായി
വകയി��ണെമ� സ��് ക��ി ശിപാർശ
െച�ി��് .

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട ആേരാഗ�
സംര�ണ�ൾെ�െട�� �നരധിവാസ�ിനായി

സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴിൽ േ�മ
�ാപന�ൾ �വർ�ി� വ�� . �ടാെത
സ�� സംഘടനകൾ വ��ിെ�
ധനസഹായേ�ാെട �നരധിവാസ േഹാ�കൾ
നട�ി വ�� . ഇതി� �റെമ മാനസിക
െവ�വിളി േനരി�� വയനാട്  ജി�യിെല
ആദിവാസി വിഭാഗ�ിനായി െമ�ൽ െഹൽ�്

േ�ാെജ�് നട�ിലാ�ി വ��. സ�ഹ�ിൽ

�േത�ക പരിഗണന�ം പരിചരണ�ം ആവശ���
��ിവികാസ ൈവകല���വർ� േവ�ി തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട

ഡിസബിലി�ി �ിനി�കൾ �ാപി�്

ൈവകല���െട �തിേരാധം , ചികി�
�നരധിവാസ പരിശീലന �വർ�ന�ൾ എ�ിവ
നട�ിലാ��തിനായി േകാഴിേ�ാട്
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�ണിേവ�ി�ിയിെല ൈസേ�ാളജി വിഭാഗ�ിെ�

േന�ത��ിൽ േകാഴിേ�ാട് , മല�റം , ക�ർ
ജി�കളിലായി CDMRP(Community Disability
Management & Rehabilitation Programme)
എ� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ�� . ഭി�േശഷി
പരിപാലന�ിെ� ഭാഗമായി െതറാ�ികൾ
ഉൾെ�െട�� േസവന�ൾ നൽ��തിനായി
'അ�യാ�' എ� േപരി�� ഒ� സമ� പ�തി
േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷൻ നട�ാ�ി വ��.
പ�തിയിെട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം I ആയി
േചർ��. ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�ം
�തിർ�വർ�ം െതറാ�ി ചികി��ം അവർ�്
േവ� ഉപകരണ�ൾ , ��ിമ അവയവ�ൾ
എ�ിവ സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിന് േകരള
സർ�ാർ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ
പി.എം.ആർ �ണി�കൾ, ലിംബ് ഫി�ിംഗ്
െസ��കൾ എ�ിവ വിവിധ ജി�കളിൽ
�വർ�ി� വ��. ലിംബ് ഫി�ിംഗ്
െസ��കളി�െട ചലന
ൈവകല���വർ�ാവശ�മായ ��ിമ
അവയവ��ം ഉപകരണ��ം നൽകി വ�� .
�ടാെത ഈ �ണി�കൾ �ഖാ�ിരം ശാരീരിക
ൈവകല��ൾ പരിേശാധി��തിേനാെടാ�ം ഐ
.പി , ഒ .പി െകയർ , എ�ർൈസസ്  െതറാ�ി ,
േബാ�ലിസം , േടാ�ിൻ ഇൻജ�ൻ േഫാർ
�ാ�ി�ിസ്  , �ാൻ�്ക�േ�നിയസ്  ഇല�ി�ൽ
േനർവ് �ി�േലഷൻ �ട�ിയ ചികി�ക�ം നൽകി
വ�� .

െസ�ൻ ഓഫീസർ














