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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 330 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

കാസ്പ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എ�്. സലാം 

�ീമതി വീണാ േജാർ�് 
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ
േകരള േ��് െഹൽ�്

ഏജൻസി

�പീ�തമായതിന് േശഷം
വിവിധ

വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�്

നൽകിവ�� സൗജന�
ചികി��െട വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ; കഴി�
വർഷം ആെക എ�
�പ�െട സൗജന�ചികി�
നൽകിെയ�തിെ� കണ�
ലഭ�മാേണാ; അതിേല��
സർ�ാർ വിഹിതം
എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ)
2019 ഏ�ിൽ- 1 �തൽ േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്
പ�തിയാണ ്'കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാപ�തി'. 2020 �ലായ് 1 �തൽ
പ�തി�െട നട�ി� ്�മതല �ർണമാ�ം േ�� ്െഹൽ� ്ഏജൻസി ഏെ���.
ആ��ാൻ ഭാരത ്�ധാന മ�ി ജൻ ആേരാഗ� േയാജന (AB PM-JAY) േയാട്
സഹകരി� െകാ�ാണ ് േകരള�ിൽ കാസ്പ് നട�ിലാ��ത ്.

29.05.2018 തീയതിയിെല സ  ർ�ാർ ഉ�രവ ്സ.ഉ(സാധാ) ന� ർ 1739/2018/
ആ.�.വ �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�തിയാണ ്കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി (കാസ്പ് ). 2018-2019
സാ��ിക വർഷം RSBY/ CHIS പ�തിയിൽ അംഗ�ളായ ��ംബ��ം, 2011
േസാേഷ�ാ എ�േണാമിക ്കാ� ്െസൻസസ് ( SECC) പ�ികയിൽ ഉൾെ�� �ർബല
വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ംബ��ം കാസ്പ് പ�തിയിൽ അംഗ�ളാണ.് നിലവിൽ
41.80 ല�ം ��ംബ�ൾ കാസ്പ് പ�തിയിൽ അംഗത�ം േനടിയി�� ്.

 
 

േ�� ്െഹൽ� ്ഏജൻസി 'കാസ്പ് പ�തി' �ടാെത െക.ബി.എഫ് (കാ�ണ�
െബനവല� ്ഫ�)് പ�തി�ം ഏെ��� ്നട�ിലാ�ി വ���.് കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി �ണേഭാ�ാ�ൾ അ�ാ��ം 3 ല�ം �പയിൽ താെഴ
വാർഷിക വ�മാന��� APL/BPL��ംബ�ൾ� ്2 ല�ം �പവെര�� സൗജന�
ചികി� നൽ�� പ�തിയാണ ്കാ�ണ� െബനവല� ്ഫ� ്പ�തി. കിഡ് നി
സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ� ്3 ല�ം �പ വെര�� സൗജന� ചികി�
ലഭ�മാ�ം. പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ആ�പ�ിക�െട വിവരം
https://sha.kerala.gov.in/list-of-empanelled-hospitals/ എ� െവബ് ൈസ�ിൽ
ലഭ�മാണ.് കാ�ണ� െബനവല� ്ഫ� ്പ�തി �കാരം 23770 �ണേഭാ�ാ�ൾ�്
ആ��ല�ം നൽകി. 

 
 

േപാർ�ബിലി�ി സൗകര�ം -

നിലവിൽ കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി അംഗ�ളായി�ളള ��ംബ�ൾ�്
അന�സം�ാന�ളിൽ AB-PMJAY പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ആ�പ�ികളിൽ
സൗജന� ചികി� ലഭി��താണ.് പ�തി �കാരം നാളി�വെര 1109 വ��ികൾ�്
3.43 േകാടി �പ�െട സൗജന� ചികി� നൽ�വാൻ സാധി�. 
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അ�േപാെല തെ� മ� ് സം�ാന�ളിൽ AB-PMJAY പ�തിയിൽ ഉൾെ��
�ണേഭാ�ാ�ൾ�ം േകരള�ിൽ പ�തി� മായി എംപാനൽ െച�ി�ളള സർ�ാർ
സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ സൗജന� ചികി� ലഭി��താണ ്. പ�തി �കാരം
നാളി�വെര 677 വ��ികൾ� ്1.43 േകാടി �പ�െട സൗജന� ചികി� നൽ�വാൻ
സാധി�. 

ആെക അംഗത�ം േനടിയ ��ംബ��െട എ�ം

 

സം�ാന സർ�ാർ �ർ�മാ�ം ചികി� ചിലവ ്വഹി�� ��ംബ��െട എ�ം 

 

PM-JAY ��ംബം ചികി� ചിലവ ്(േക� സം�ാന അ�പാത�ിൽ (60:40)
(േക� വിഹിതം പരമാവധി ഒ� ��ംബ�ിന് 631.2 �പ ) 

 

41,75,798 

 

19,63,724 

 

22,12,074 

 

 
 
 

�ൻ വർഷ�ളിെല ചികി�ാ ചിലവ ്താെഴ േചർ��. 

സാ��ിക വർഷം 

 

ആെക ചിലവഴി�  �ക 

 

സം�ന സർ�ാർ പ�തി�ായി അ�വദി� ്വിനിേയാഗി� �ക

 

ലഭ�മായ േക� വിഹിതം 

 

2020-2021 (SHA കാലയളവ ്മാ�ം) 
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494.7 േകാടി 

 

356.6 േകാടി 

 

138.10 േകാടി 

 

2021-2022 

 

1141.39  േകാടി 

 

1002.5  േകാടി 

 

138.89

േകാടി 

 

 
 
 

(ബി)

സർ�ാരിെ� നിര�ര
ഇടെപടലി�െട കാസ്പ്
പ�തി�് കീഴിൽ �ീചി�
ഇൻ�ി���ിെന

ഉൾെ���ാനായി�േ�ാ;
മിക� സ�കാര�
ആ�പ�ികെള �ടി ��ത
പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി)

2019 ഏ�ിൽ 1 �തൽ ആരംഭി� കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയിൽ 
SCTIMST ചില സാേ�തിക കാരണ�ാൽ എംപാനൽ ആയി�. നിരവധി AB-
PMJAY/ KASP �ണേഭാ�ാ�ൾ SCTIMST ൽ ചികി� ലഭ�മാ�ാ�തിെന
�ടർ� ്േ�� ്െഹൽ� ്ഏജൻസിയിൽ പരാതി നൽകിയി��. AB-PMJAY/
KASP പ�തിയിൽ SCTIMST എംപാനൽ െച��തിന് േക� സർ�ാർ
തല�ി�ം നിരവധി ക�കൾ നൽകിയി��. ഇതിെന �ടർ� ്SCTIMST
30.03.2022 ന്  േ�� ്െഹൽ� ്ഏജൻസി�മായി ധാരണപ�ം ഒ�വ�.
05.04.2022 ന് ആദ� േകസ് രജി�ർ െച�. പ�തി �കാരം നാളി�വെര 572
വ��ികൾ� ്3.64 േകാടി �പ�െട സൗജന� ചികി� നൽ�വാൻ സാധി�. 

നിലവിൽ 587 സ�കാര� ആ�പ�ികൾ കാസ്പ് പ�തിയിൽ എംപാനൽ െച�ി��.് 

 
 
 

��തൽ സ�കാര� ആ�പ�ികൾ എംപാനൽ െച��തി�ളള നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ികരി�� �റ�്   പ�തിയിൽ ഉൾെ����താണ ് . 

(സി) എ� ��ംബ�ൾ�്
കാസ്പ്  പ�തി �കാരം
ആേരാഗ��ര�

നൽകാനായി�െ��

(സി) നിലവിൽ കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി �കാരം  ആേരാഗ� �ര� നൽകിയി�ളള വിവരം
�വെട േചർ��. 

ആെക സം�ാന സർ�ാർ PM-JAY ��ംബം ചികി� ചിലവ ്(േക�
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കണ�് ലഭ�മാേണാ;
എ�ിൽ നൽ�േമാ;

അംഗത�ം
േനടിയ
��ംബ��െട
എ�ം 

�ർ�മാ�ം ചികി�ാ
ചിലവ ്വഹി��
��ംബ��െട എ�ം 

സം�ാന അ�പാത�ിൽ (60:40)
(േക� വിഹിതം പരമാവധി ഒ�
��ംബ�ിന് 631.2 �പ ) 

41,75,798  19,63,724  22,12,074 

 

േമൽ�റ� വിഭാഗ�ൾ�് �റേമ േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി നട�ിലാ�ി വ�� കാ�ണ�
െബനവല�് ഫ�് പ�തി �കാരം 23770 �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ഇ�വെര ആ��ല�ം നൽകി 

(ഡി) കാസ്പ്  പ�തി
ആരംഭി�തി�േശഷം

കാ�ണ� െബനവല�്
പ�തി �ട��േ�ാ;
��ത പ�തി
പരി�രി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി�െട (AB-
PMJAY/KASP) കീഴിൽ എംപാനൽ െച� സർ�ാർ/സ�കാര� ആ�പ�ികളി�െട �ടർ�് 
നൽകിവ��. 

KASP വിഭാഗ�ളിൽ വരാ� ��ംബ�ൾ�് വാർഷിക വ�മാനം 3 ല��ി� താെഴ
ആെണ�ിൽ കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ചികി� നൽകാ��താണ്.
ഈ പ�തി �കാരം 2 ല�ം �പ�െട ചികി�ാ പരിര� (കിഡ്നി േരാഗ�ൾ�്- 3 ല�ം
�പ വെര) ��ംബ�ി� ��വനായി പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ആ�പ�ികൾ വഴി നൽകിവ��. 

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി േ��് െഹൽ�് ഏജൻസിയി�െട �വർ�നം

ആരംഭി�തി�േശഷം നട�ിയ പരിഷ്  ക രണ�െള�റി�ളള താരതമ�ം �വെട േചർ��. 

 
 

െക.ബി.എഫ് - ടാക ്സസ്

വഴി�� നടപടി �മം

േ�� ്െഹൽ� ്ഏജൻസി

വഴി�� നടപടി�മം

�ണേഭാ�
അേപ�ാ
നടപടി �മം 

 

അേപ�ാ േഫാറം, എ�ിേമ�്
ഓഫ് എക ്സിെപൻ ഡി�ർ -
െക ബി എഫ് േഫാറം - 4
(േരാഗി ബ�െ��
ആ�പ�ിയിൽ നി�ം വാ�ി
അേപ�േയാെടാ�ം
സമർ�ിേ��ത,്േരാഗി
ഉൾെ��ി�� േറഷൻ
കാർഡിെ� പകർ� ്- േപജ്
1,2,3, േരാഗി�െട
പാസ് േപാർ� ് ൈസസ്
േഫാേ�ാ, േരാഗി�ം
��ംബാംഗ��ം
താമസി�� വീടി� ��ിൽ
വ� ്എ��ി�� ഒ� കളർ
േഫാേ�ാ.

ചികി��് േയാഗ�ത�� �ണേഭാ
�ാ�ൾ� ്കാസ്പ്   എംപാ നൽ
െച� ആ�പ�ികളിെല കിേയാ
�കളിൽ ആ�ിേ�ഷൻ േനരി�്
സമർ�ി�ാൻ കഴി�ം.
അേപ�േയാെടാ�ം വ� മാനം
െതളി യി�� േരഖ , േറഷൻ
കാർഡ് എ�ീ േ�ാസ�ിംഗ്
േരഖക�ം ഹാജരാേ��താണ.്
അേപ�കൾ  കിേയാ�ിൽ നി�ം
ജി� േ�ാജ�്
േകാർഡിേന�ർമാർ�(്DPC)
ൈകമാ�ക�ം DPC മാർ  അേപ�
പരിേശാധി� ്ഉചിതമായ തീ�മാനം
ൈകെകാള���മാണ ് . 

ആ��ല��ൾ 

 

�തീയ പരിചരണം (2 ല�ം
�പ), ��േരാഗ�ൾ (3
ല�ം �പ) 315
പാേ��കൾ 

കാസ്പ് പാേ��കൾ അ�സരി�്
ദ�ീതിയ , �ിതീയ പരിചരണം , 26
െ�ഷ�ാ ലി�ികളിൽ 1675 പാേ�
�കൾ , എ�ാ പാേ��കളി�ം
േഹാ�ി�ൈലേസഷൻ ചാർ�കൾ /
േഡ െകയർ സി�ിംഗ് ചാർ�കൾ
 ഉൾെ�െട 15 ദിവസെ� േപാ�്
 ഡിസ്ചാർജി�ളള മ��കൾ
ഉൾെ�െട പ�തി �കാരം
പരിചരി�� 

ചികി�ാ
സൗകര�ം 

57 ആ�പ�ിക�ം 26
ഡയാലിസിസ് െസ��ക�ം 

KASP ൽ   നിലവിൽ   എംപാനൽ  
െച�ി�ളള 500 ഓളം സ�കാര�
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ആ�പ�ിക�ം ദ�ിതീയ, �ിതീയ
ചികി�ാ സൗകര��ളള സർ�ാർ  
ആ�പ�ിക�ം 

ഏ��ം ��തൽ
ഉപേയാഗി�
പാേ�ജ് നിര�്

 

ഹീേമാഡയാലിസിസ് Rs
650/ െസഷൻ 

 

ഹീേമാഡയാലിസിസ് Rs 900/
െസഷൻ 

 

ഐ ടി
സംേയാജനം 

മാന�ൽ േ�ാസ�ിംഗ് 

 

2020 �ൈല 1 �തൽ പ�തി�െട
നട�ി� ്�മതല �ർ�മാ�ം േ��്
െഹൽ� ്ഏജൻസി ഏെ���്
�ട�ിയത ്�തൽ നാഷണൽ
െഹൽ� ്അേതാറി�ി�െട നിർ�ി�
ഐ.�ി േപാർ�ലി�െട ��വൻ
��ിയ�ം ഡിജി�ൈലസ്
െച�ക�ം �ടാെത േരാഗികൾ�്
േപ�ർ രഹിത�ം പണരഹിത�മായ
ചികി�ാ ��ല��ൾ
നൽകിവ��.

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


