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Press Release (15.3.2022) 

 

വിശദീകരണ കുറിപ്പ് 

  

കകന്ദ്ര ശാസ്തന്ദ്ര സാകേരിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ ന്ദ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു 
സവയംഭരണ സ്ഥാരനമായ ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്ര രിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക ാർ 
മമഡിക്കൽ സയൻസസ്ത ആൻറ് മെകകനാളജിയുമെ കരാഗീ കസവനവുമായി 
ബന്ധമരട്ടു ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ മരറ്റ്ിദ്ധാരണ മൂലം വന്നിരുന്ന 
വാർത്തകൾ രിരുത്തുവാൻ കവണ്ടിയാണു ഈ വിശദീകരണകുറിപ്പു 
നൽകുന്നത് . 

  

ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്രയിൽ രാവമരട്ട കരാഗികൾക്ക്  സൗജനയ ചികിത്സ നിലവിൽ 
രുെർന്ന് വരുന്നുണ്ട് . 

 

കാസ്ത് - ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആകരാഗയ ചികിത്സാ കാർഡ് വഴിയുള്ള 
ചികിത്സ രുനഃസ്ഥാരിക്കുവാനുള്ള ചർച്ചകൾ കസ്റ്ററ്റ്് മെൽത്ത് മിഷനുമായി 
രൂർത്തിയാക്കുകയും, ധ്ാരണ രന്ദ്രത്തിന്മറ അംഗീകാരം  അവസാന 
ഘട്ടത്തിലുമാണ് .ഉെൻ രമന്ന  കസ്ത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആകരാഗയ 
ചികിത്സ ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്രയിൽ നിലവിൽ വരുന്നരാണ്.   

http://www.sctimst.ac.in/


  

കകരളീയർക്ക് മാന്ദ്രമലല മറ്റ്ു സംസ്ഥാനങ്ങളിമല ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് 
ആകരാഗയ ചികിത്സാ കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് മൂലം ചികിത്സാ 
ആനുകൂലയം ലഭയമാകും . 

  

കകന്ദ്ര ആകരാഗയ മന്ദ്രാലയത്തിന്മറ സൊയ െസ്തരമായ രാന്ദ്രീയ 
'ആകരാഗയ നിധ്ി സ്തകീം-RAN , മെൽത്ത് മിനികസ്റ്റഴ്സ്ത ഡിസ്തന്ദ്കീഷനറി ന്ദ്ഗാന്റ്-
HMDG  എന്നിവ  നിലവിൽ ഉമണ്ടേിലും അകരക്ഷകൾ  ഓൺലലൻ 
സബ്മിഷൻ  ആയരിനു കശഷം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്തകീം 
ഉൾമരെുന്നരുമായി ബന്ധമരട്ടു സാകേരിക രെസങ്ങൾ കനരിട്ടു, ഈ 
വിഷയം ഉെൻ രരിെരിക്കുന്നരാണ് .  

  

മസൻന്ദ്െൽ ഗവമെന്റ് കകാൺന്ദ്െിബയുകറ്റ്ാറി മെൽത്ത് സ്തകീം (CGHS) സ്തകീം 
'മന്ദ്കഡിറ്റ്്' ഓ്ഷൻ  രുെർന്ന് വരുന്നുണ്ട് .  

  

എകസ്ത സർവീസ്ത കകാൺന്ദ്െിബയുകറ്റ്ാറി മെൽത്ത് സ്തകീം   (ECHS) , 

എംകലായീസ്ത കസ്റ്ററ്റ്് ഇൻഷുറൻസ്ത (ESI) സ്തകീം, കകന്ദ്ര- സംസ്ഥാന  സർക്കാർ 
ജീവനക്കാർക്കു   ഒരി/  ഐരി ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക്ക് 
റീഈംകരർഴ്സ്തമമന്റ്  അനുവദനീയമാണ്.  

  

കുട്ടികൾക്കായുള്ള  'രാകലാലം', 'െൃദയം'  സ്തകീമുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചു നിലവിൽ രുെർന്ന് കരാരുന്നുണ്ട്.  

  

എൻകഡാസൾ ൻ വികെിംസ്ത ആയവർക്കുള്ള 'സ്തകനെസാരവനം' ചികിത്സാ 
രദ്ധരി  , ST വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള ചികത്സാ ആനുകൂലയം എന്നിവ ഇകപ്പാഴും 
രുെരുന്നുണ്ട് . 

 

ന്ദ്രധ്ാനമന്ദ്രി ചികിത്സാ സൊയധ്നം , മുഖ്യമന്ദ്രി ചികിത്സാ സൊയധ്നം  
, ആകരാഗയ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ചികിത്സാ  സൊയധ്നം എന്നിവയും 
,സംസഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള  കസാഷയൽ മസകയൂരിറ്റ്ി മിഷൻ , 

കനാർക്ക എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നും സൊയധ്നവും  ലഭിച്ചു വരുന്നു.  

  

വിവിധ് സന്നദ്ധ സംഘെനകൾ , ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്രയിമല ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പമെയുള്ള 
സന്നദ്ധ ന്ദ്രവർത്തകർ , കകാർപ്പകററ്റ്് കസാഷയൽ മറസ്തകരാണ്സിബിലിറ്റ്ി 
ന്ദ്രകാരമുള്ള സ്ഥാരനങ്ങൾ എന്നിവരും ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്രയിമല രാവമരട്ട 



കരാഗികമള സൊയിച്ചു വരുന്നുണ്ട് . ഇൻകംൊകസ്ത ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന 
സംഭാവനകൾ വഴി സവരൂരിച്ച മവൽമ യർ   ണ്ടിൽ നിന്നും  ന്ദ്ശീ 
ചിന്ദ്രയിൽ രജിസ്റ്റർ മചയ്ക്ര  രാവമരട്ട കരാഗികൾക്ക് മാസം കരാറും 
സൗജനയമായി മരുന്നുകളും നൽകി വരുന്നു . 

  

ലന്ദ്രവറ്റ്് ഇൻഷുറൻസ്ത കമ്പനികൾ  അവരുമെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചു 
ചികിത്സാ റീഈംകരർഴ്സ്തമമന്റ്  അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്  . 

  

22 .02 .2022 ഓർഡർ ന്ദ്രകാരം ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്രയിൽ നിന്നും രാവമരട്ട കരാഗികൾക്ക് 
നൽകി വരുന്ന സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ രുരുക്കി, കൂെുരൽ 
സുരാരയമാക്കുകയും കരാഗീ സൗെൃദമാക്കുകയും മചയ്ക്രു . ഇത് ന്ദ്രകാരം 
സാധ്ാരണ വരുമാന സ്തളാബ് ആയ D കൂൊമര മൂന്ന് സബ്സിഡി സ്ലാബുകൾ 
നിലവിൽ വന്നു . കറഷൻ കാർഡ് മാനദണ്ഡമാക്കി BPL കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 
'B' സ്ലാബും (30 % സബ്സിഡി), BPL -AAY കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 'A 1' (50 % സബ്സിഡി 
),    കൂെുരൽ സാമ്പത്തിക സാമൂെിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള BPL -AAY കാർഡ് 
ഉള്ളവർക്ക് മരിയായ കരഖ്കൾ സമർപ്പിച്ചാൽ 'A' (100 % സബ്സിഡി ) 
സ്ലാബും അനുവദിച്ചു വരുന്നു. . 

  

ന്ദ്രധ്ാനമന്ദ്രി സവാസ്ഥയ സുരക്ഷാ കയാജനയ്ക്ക്ക് കീഴിൽ നിർമിച്ചു വരുന്ന 
“സവാസ്തരയ സുരക്ഷാ കലാക്ക്'  എന്നറിയമപ്പെുന്ന രുരിയ മകട്ടിെത്തിന്മറ  
നിർമാണം  75% രൂർത്തിയായി, 2022 ഡിസംബകറാമെ ന്ദ്രവർത്തനത്തിന് 
രയ്യാറാകും. 

  

ചികിത്സാ ചിലവുകൾ  കൃരയമായ ഇെകവളകളിൽ   വിശകലനം 
മചയ്യുകയും വിവിധ് സ്തകീമുകൾ അനുസരിച്ചു രുനഃ ന്ദ്കമീകരിക്കുകയും 
മചയ്ക്രു വരുന്നു.  

 

രൂർണമായും സർക്കാർ സംവിധ്ാനത്തിൽ ന്ദ്രവർത്തിക്കുന്ന മമഡിക്കൽ 
കകാകളജ് , എയിംസ്ത സ്ഥാരനങ്ങളുമായി  രാരരമയം മചയ്യുകമ്പാൾ , കകന്ദ്ര 
ശാസ്തന്ദ്ര സാകേരിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ , വാർഷിക ന്ദ്ഗാന്റിൽ 
ന്ദ്രവർത്തിക്കുന്ന സവയം ഭരണ സ്ഥാരനം മാന്ദ്രമായ ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്ര , 

രരിമിരികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മകാണ്ട് കഴിയുന്ന വിധ്ത്തിൽ 
രാവമപ്പട്ടവമരയും നിരാലംബമരയും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികിച്ച ചികിത്സ 
കഭദഭാവങ്ങൾ ഇലലാമര രമന്ന നൽകുവാൻ എക്കലവും ന്ദ്ശമിച്ചു വരുന്നുണ്ട് 
അരിനു ന്ദ്രരിജ്ഞാബദ്ധവുമാണ് .. 

 



 


