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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5665 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീഇൻേബ�്െമ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള�ിെല സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം അവ�െട
��ംബാംഗ�ൾ�ം 2015 �തൽ ഓേരാ വർഷ�ം
എ� േപർ�് െമഡി�ൽ റീഇേ��്െമ�്
ആ��ല�ം ലഭി�ി��്; ഇതിന് ഓേരാ വർഷ�ം
െചലവായ �ക എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാേണാ;

(എ) േകരള�ിെല സർ�ാർ ജീവന�ാ�േട�ം
അവ�െട ��ംബാംഗ��േട�ം, സർ�ാർ
അംഗീ�ത സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ നട�ിയ

ചികി�ാ െചല�ക�െട െമഡി�ൽ റീ-
ഇേ��െമ�ിന് വിവിധ വ��കളിൽ നി�ം
ലഭി�� ശിപാർശകളിേ�ൽ, ആേരാഗ� വ��്
ഡയറ�ർ / ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ
അ�വദനീയെമ�് അറിയി�� �ക, മ�്
ബ�െ�� േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ

അഭി�ായം അറിയി�ക മാ�മാണ് ധന വ��്
െച��ത്. �ടാെത, സർ�ാർ ആ�പ�ിയിെല

ചികി�ാ െചല�കൾ അതത് ഭരണ വ��ാണ്
റീഇേ��് െച� നൽ��ത്. അതിനാൽ ഓേരാ
വർഷ�ം എ� േപർ�് െമഡി�ൽ റീ-ഇേ��െമ�്
ആ��ല�ം ലഭി�ി�െ��ം, ഇതിൽ നി�ം
ശ��ിയക�െട എ�ം സംബ�ി� കണ�ക�ം
ധന വ��ിൽ ലഭ�മ�. എ�ാൽ വിവിധ
വ��കളിൽ നി�ം അതാത് വർഷെ� "Final
Settlement"- േല�ായി ലഭ�മാ�ിയ കണ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ വർഷ�ം (2015 �തൽ)
െചലവായ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട പറ�ം
�കാരമാണ്. (ഓേരാ വർഷ�ം െചലവായ �ക)
വർഷം �ക (േകാടിയിൽ) 2015-16 39.32 2016-17
43.35 2017-18 47.40 2018-19 46.67 2019-20
47.24 2020-21 49.11

(ബി)

ഇതിൽ 2015 �തൽ വിവിധ ശ��ിയകൾ�്
ഓേരാ വർഷ�ം െചലവായ �ക�ം എ��ം
ലഭ�മാേണാ;

(ബി) (ഓേരാ വർഷ�ം െചലവായ �ക) വർഷം �ക
(േകാടിയിൽ) 2015-16 39.32 2016-17 43.35
2017-18 47.40 2018-19 46.67 2019-20 47.24
2020-21 49.11 േമൽ കണ�കളിൽ നി�ം വിവിധ
ശ��ിയകൾ�് ഓേരാ വർഷ�ം െചലവായ
�ക�െട കണ�് ഇനം തിരിെ���ാൻ
നിർ�ാഹമി�.
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(സി) ഇതിന് നൽ�� ഭീമമായ �ക ഇവർ�്
ഇൻ�റൻസ്  ഏർെ���ി ഇൻ�റൻസ്
ഏജൻസികെളെ�ാ�് െച�ി��കാര�ം
പരിഗണി�ാേമാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ �ടാെത നിലവിൽ
െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�് ആ��ല�ം ലഭി�ാ�
െപൻഷൻകാർ�ം �ടി നിർ�ി� ചികി�ാ

��ിയകൾ�് നി�ിത �തിമാസ �ീമിയം
വിഹിതം ഈടാ�ി പണരഹിത ചികി�ാ സൗകര�ം
ല��മാ�ി�ളള പ�തിയായ 'െമഡിെസ�്' e-
tender ��ിയകളി�െട െതരെ���െ���

ഇൻ�റൻസ്  ക�നി �േഖന നട�ിലാ��
രീതിയിലാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��ത്. ടി പ�തി
ഇ�കാരം വിഭാവനം െച�ിരി��തിനാൽ
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ായി െമഡി�ൽ റീ-
ഇേ��്െമ�് നൽ��തിനായി �തിവർഷം
നീ�ിവ�� �ക ഉപേയാഗി�  ്ഇൻ�റൻസ്
ഏർെ����ത് പരിഗണനയിലി� എ�ം പ�തി
�ാവർ�ികമാ�� പ�ം, medical
reimbursement സൗകര�ം, ഇൻ�റൻസ്
പരിധിയിൽ ഉൾെ�ടാ� out patient
ചികി�കൾ�ായി പരിമിതെ�����മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


