
ആരരരോഗഗ്യ ഇന്ഷുറന്സസ് പദ്ധതതി   (MEDISEP  )

Frequently Asked Questions – Pensioners  

1. സസംസരോന സര്വവീസസ് ജവീവനകരോര്കസം പപന്ഷന്കരോര്കസം നടപതിലരോകന്ന ആരരരോഗഗ്യ ഇന്ഷുറന്സസ് 
പദ്ധതതിയതില്  രചേരുന്നതസ്  നതിര്ബന്ധമരോരണരോ?  ആയതതിരലകള്ള  അരപക്ഷ  എലരോ  പപന്ഷന്കരോരുസം 
നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

  24.04.2017  തവീയതതിയതിപല  സ.ഉ(അച്ചടതി)നസം.54/2017/ധന  ഉത്തരവു  പ്രകരോരസം  സസംസരോന 
രകഡറതില്  രജരോലതി  പചേയ്യുന്ന  അഖതിരലനഗ്യരോ  സര്വവീസസ്  ഉരദഗ്യരോഗസര്  ഒഴതിപകയുള്ള  എലരോ 
ജവീവനകരോര്കസം  പപന്ഷന്കരോര്കസം  നതിര്ബന്ധമരോയതി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതതിയതിപല  അസംഗതതസം  വഗ്യവസ 
പചേയതിരതികന.   ആയതതിനരോല്  പരോർടസ്  ടടസം  കണ്ടതിജനസ്/എകസ്  രഗ്രേഷഗ്യരോ/  രപഴ്സണൽ  സരോഫസ് 
പപൻഷൻ/കുടസംബ  പപൻഷൻകരോർ  ഉൾപപപടയുള്ള    എലരോ  പപന്ഷന്കരോരുസം     അവപര 
സസംബന്ധതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾ  സര്കരോര് നതിര്രദ്ദേശ പ്രകരോരസം നല്രകണ്ടതുണ്ടസ്.  സസംസരോന രകഡറതില് 
രജരോലതി  പചേയ്യുന്ന  അഖതിരലനഗ്യരോ  സര്വവീസസ്  ഉരദഗ്യരോഗസര്/പപന്ഷന്കരോര്/കുടസംബ  പപൻഷൻകരോർ 
എന്നതിവർകസ് പദ്ധതതി ഓപസ്ഷണല് ആണസ്.

2.  പ്രസ്തുത പദ്ധതതിയതില് പപൻഷൻകരോരുപട ആശതിതരരോയതി പരതിഗണതികന്നവര് ആപരരോപകയരോണസ്?

(a) പങരോളതി.  (സസംസരോന സർകരോർ/സർവകലരോശരോലരോ/തരദ്ദേശ സതയസംഭരണ ജവീവനകരോര്, 
സർവവീസസ്/സർവകലരോശരോലരോ/തരദ്ദേശ സതയസംഭരണ പപൻഷന്കരോര് എന്നതിവർ പ്രസ്തുത 
വതിവരസം രരഖപപടരത്തണ്ടതുസം കൂടരോപത പദ്ധതതിയതിൽ പ്രരതഗ്യകമരോയതി പ്രധരോന അസംഗമരോയതി 
രചേരരണ്ടതുമരോണസ്.)

(b) ശരോരവീരതിക മരോനസതിക ടവകലഗ്യസം ബരോധതിച്ച മകള് ( പ്രരോയപരതിധതി ബരോധകമല.) 

3.  പങരോളതി  സര്കരോര്  ജവീവനസം  /പപന്ഷണര്  ആപണങതില്  പങരോളതിപയ  സസംബന്ധതിച്ചുള്ള  വതിവരസം 
നൽരകണ്ടതുരണ്ടരോ? 

ഉണ്ടസ്.  പങരോളതി  സര്കരോര്  ജവീവനസം/പപന്ഷന്കരോര്  ആപണങതിലസം  പങരോളതിയുപട  വതിവരങ്ങള് 
നല്രകണ്ടതരോണസ്.  തുടര്ന്നസ് പങരോളതി പദ്ധതതിയതില് പ്രധരോന അസംഗമരോയതി വതിവരസം നല്കണസം.

4.  ബ്ലഡസ്  ഗ്രൂപസ്  സസംബന്ധതിച്ചസ്  വതിവരസം  നല്കുന്നതസ്  നതിര്ബന്ധമരോരണരോ?   പപ്രരോരഫരോര്മരയരോപടരോപസം 
രഫരോരടരോ നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

ബ്ലഡസ്  ഗ്രൂപസ്  സസംബന്ധതിച്ച  വതിവരസം  നല്കുന്നതസ്  നതിർബന്ധമല  .   പപ്രരോരഫരോര്മരയരോപടരോപസം 
രഫരോരടരോ നല്രകണ്ടതതില.

5.  സമരോന സര്കരോര് പദ്ധതതി എന്നരോല് എനരോണസ്?  സതകരോരഗ്യ ഇന്ഷുറന്സസ് പദ്ധതതികളുപട വതിവരസം 
നല്കണരമരോ?

ECHS,  CGHS,  CHSS,  RSBY  തുടങ്ങതിയ പദ്ധതതികളരോണസ്  ആയതുപകരോണ്ടസ്  ഉരദ്ദേശതികന്നതസ്. 
സതകരോരഗ്യ പദ്ധതതികളുപട വതിവരസം നല്രകണ്ടതതില.



6.  കണ്ടതിജനസ്/പരോര്ടസ്  ടടസം  കണ്ടതിജനസ്  പപന്ഷന്കരോര്,  എകസ്രഗ്രേഷഗ്യരോ  പപന്ഷന്കരോര്  എന്നതിവർ 
വതിവരസം നൽരകണ്ടതുരണ്ടരോ?

 സസംസരോന  സർവവീസതിൽ  നതിനസം   ഏപതങതിലസം  തരത്തതിലള്ള  പപന്ഷൻ  വരോങ്ങുന്ന  എലരോ 
പപൻഷൻകരോരുസം വതിവരസം നല്രകണ്ടതുണ്ടസ്. 

7  .  പപൻഷൻകരോപര ആശയതിച്ചു കഴതിയുന്ന മരോതരോപതിതരോകൾ,  സരഹരോദരങ്ങൾ,  ടവകലഗ്യമതിലരോത്ത 
മകൾ എന്നതിവപര ആശതിതരരോയതി രചേർകവരോൻ സരോധതികരമരോ?
ഇല. 

8.  പപൻഷൻകരോരുപട വതിവരരശഖരണത്തതിനരോയുള്ള പ്രരഫരോമ എവതിപട നതിന ലഭഗ്യമരോകുസം?
പ്രസ്തുത  പ്രരഫരോമ  സസംസരോനപത്ത  എലരോ  ട്രഷറതികളതിലസം  സസൗജനഗ്യമരോയതി  ലഭതികന്നതരോണസ്.  കൂടരോപത 
ധനകരോരഗ്യ  വകുപസ്,  പമഡതിപസപസ്  എന്നതിവയുപട  ഔരദഗ്യരോഗതിക  പവബസ്  ടസറതിൽ  നതിനസം   ആയതസ് 
ഡസൗൺരലരോഡസ് പചേയരോവുന്നതരോണസ്. 

9. . പപൻഷൻകരോർ വതിവരസം എങ്ങപന നൽകുസം?  
 പപൻഷൻകരോർ  ഇതു  സസംബന്ധതിച്ചസ്  അരപക്ഷ  ഇസംഗവീഷസ്  രബ്ലരോകസ്  അക്ഷരത്തതിൽ  മരോതസം  പൂരതിപതിച്ചസ് 
ബന്ധപപട ട്രഷറതി ഓഫവീസർകസ് സമർപതിരകണ്ടതരോണസ്. 

10.  ട്രഷറതി  വഴതി പപൻഷൻ ടകപറ്റുന്ന സസംസരോന പപൻഷൻകരോർ,  എകസ്രഗ്രേഷഗ്യ പപൻഷൻകരോർ, 
പരോർടസ് ടടസം കണ്ടതിജനസ് പപൻഷൻകരോർ,  രപഴ്സണൽ സരോഫസ് പപൻഷൻകരോർ പ്രസ്തുത വതിഭരോഗങ്ങളതിപല 
കുടസംബ പപൻഷൻകരോർ എന്നതിവർ അരപക്ഷ സമർപതിരകണ്ടപതവതിപട?  ആയതതിനുള്ള സമയ പരതിധതി 
വഗ്യക്തമരോകരോരമരോ?

ട്രഷറതി  വഴതി പപൻഷൻ ടകപറ്റുന്ന സസംസരോന പപൻഷൻകരോർ, എകസ്രഗ്രേഷഗ്യ പപൻഷൻകരോർ, പരോർടസ് 

ടടസം കണ്ടതിജനസ് പപൻഷൻകരോർ, രപഴ്സണൽ സരോഫസ് പപൻഷൻകരോർ,പ്രസ്തുത വതിഭരോഗങ്ങളതിപല കുടസംബ 

പപൻഷൻകരോർ  എന്നതിവർ     പ്രസ്തുത പ്രരഫരോമ പൂരതിപതിച്ചസ് തങ്ങളുപട മരോതൃ ട്രഷറതിയതിൽ 2018 നവസംബർ 

മരോസസം 15-നുള്ളതിൽ സമർപതിരകണ്ടതരോണസ്. 

11 .  ബരോങസ് വഴതിരയരോ മണതിരയരോർഡർ വഴതിരയരോ പപൻഷൻ ടകപറ്റുന്ന   സസംസരോന പപൻഷൻകരോർ, 

എകസ്രഗ്രേഷഗ്യ  പപൻഷൻകരോർ,  പരോർടസ്  ടടസം  കണ്ടതിജനസ്  പപൻഷൻകരോർ,  രപഴ്സണൽ  സരോഫസ് 

പപൻഷൻകരോർ,പ്രസ്തുത  വതിഭരോഗങ്ങളതിപല  കുടസംബ  പപൻഷൻകരോർ   എന്നതിവർ  എന്നതിവർ  അരപക്ഷ 

സമർപതിരകണ്ടപതവതിപട? ആയതതിനുള്ള സമയ പരതിധതി വഗ്യക്തമരോകരോരമരോ?

ബരോങസ് വഴതിരയരോ മണതിരയരോർഡർ വഴതിരയരോ പപൻഷൻ ടകപറ്റുന്ന പ്രസ്തുത  പപൻഷൻകരോർ/  കുടസംബ 

പപൻഷൻകരോർ എന്നതിവർ പൂരതിപതിച്ച അരപക്ഷ പതരോടടത്ത ട്രഷറതിയതിൽ  2018  നവസംബർ മരോസസം  15-

നുള്ളതിൽ സമർപതിരകണ്ടതരോണസ്. 

12.  .  സസംസരോനത്തതിനു  പുറത്തസ്  തരോമസതികന്ന  രകരള  സസംസരോന  പപൻഷൻകരോർ/  കുടസംബ 

പപൻഷൻകരോർ  എന്നതിവർ  എവതിപട  അരപക്ഷ  സമർപതികണസം?  ആയതതിനുള്ള  സമയ  പരതിധതി 

വഗ്യക്തമരോകരോരമരോ?



സസംസരോനത്തതിനു  പുറത്തസ്  പപൻഷൻ  ടകപറ്റുന്ന   രകരള  സസംസരോന  പപൻഷൻകരോർ/  കുടസംബ 

പപൻഷൻകരോർ  എന്നതിവർ  പൂരതിപതിച്ച  അരപക്ഷ  ട്രഷറതി  ഡയറക്ടർകസ്   2018  നവസംബർ  മരോസസം  15 

തവീയതതികള്ളതിൽ രജതിരസ്ട്രേർഡസ് തപരോൽ വഴതിരയരോ (ട്രഷറതി ഡയറക്ടർ, കൃഷ്ണ ബതിൽഡതിങസ്,  ടതകരോടസ് 

പതി.ഒ., തതിരുവനനപുരസം- 695014 എന്ന രമൽ വതിലരോസത്തതിൽ ), രനരതിരടരോ സമർപതിരകണ്ടതരോണസ്. 

13 . രദശവീയ പപൻഷൻ പദ്ധതതി പ്രകരോരസം സസംസരോന സർവവീസതിൽ നതിനസം വതിരമതിച്ചവർകസ് പദ്ധതതിയതിൽ 

രചേരുവരോൻ തരോൽപരഗ്യമുള്ള പക്ഷസം അരപക്ഷ സമർപതിരകണ്ടപതവതിപട?  ആയതതിനുള്ള സമയ പരതിധതി 

വഗ്യക്തമരോകരോരമരോ?

രദശവീയ പപൻഷൻ പദ്ധതതി പ്രകരോരസം സസംസരോന സർവവീസതിൽ നതിനസം വതിരമതിച്ചവർകസ്     പദ്ധതതിയതിൽ 

രചേരുവരോൻ തരോൽപരഗ്യമുള്ള പക്ഷസം  പ്രസ്തുത പ്രരഫരോമ പൂരതിപതിച്ചസ് ധനകരോരഗ്യ  (പഹൽത്തസ് ഇൻഷുറൻസസ്) 

വകുപതിനു  2018  നവസംബർ മരോസസം  15  തവീയതതികള്ളതിൽ രജതിരസ്ട്രേർഡസ് തപരോൽ വഴതിരയരോ,  രനരതിരടരോ 

സമർപതികരോവുന്നതരോണസ്. 

14. സസംസരോന രകഡറതിൽ നതിനസം വതിരമതിച്ച അഖതിരലൻഡഗ്യ സർവവീസസ് പപന്ഷന്കരോര്  വതിവരസം എന 
മുതല് നല്കണസം?

പ്രസ്തുത  വതിഭരോഗത്തതിനു  പദ്ധതതി  ഓപസ്ഷണൽ  ആണസ്.  പദ്ധതതിയതില്  രചേരുവരോന് 
ആഗ്രേഹതികന്നവര്കസ് നതിലവതിപല നതിയമങ്ങള്കസ് വതിരധയമരോയതി പദ്ധതതിയതില് രചേരരോവുന്നതരോണസ്.    ഈ 
വതിഭരോഗത്തതിൽപപടവർകസ്  അരപക്ഷ  സമർപതികന്നതതിനുള്ള  നതിർരദ്ദേശവുസം  സമയക്രമവുസം  പ്രരതഗ്യകസം 
പുറപപടവതികന്നതരോയതിരതികസം. 

15.  സതയരമവ പദ്ധതതിയതില് പ്രധരോന അസംഗമരോയതി രചേരുവരോന് അര്ഹതയതിലരോതതിരതികകയുസം പങരോളതികസം 
മകള്കസം  പദ്ധതതിയതില്  സതഭരോവതിക  അസംഗതതത്തതിനു  അര്ഹതയുള്ള  സരോഹചേരഗ്യത്തതില്  ആരുപട 
ആശതിതനരോയരോണസ്  പദ്ധതതിയതില് രചേരുവരോന് കഴതിയുക?  ഒന്നതില് കൂടതല് രപരുപട  ആശതിതരരോയതി 
പദ്ധതതിയതില് രചേരുവരോന് സരോധതികരമരോ?

പങരോളതിയുപട  ഒപസം  വതിവരസം  നല്കണസം.   ഒരരോള്കസ്  ഒരരോളുപട  ആശതിതന്/ആശതിതയരോയതി 
മരോതരമ  പദ്ധതതിയതില്  രചേരുവരോന്  സരോധതികകയുള.   ഒന്നതില്  കൂടതല്  തവണ  പദ്ധതതിയതിൽ 
ഗുണരഭരോക്തരോവരോയതി രപരു രചേര്ത്തരോല് പദ്ധതതിയുപട ആനുകൂലഗ്യസം ലഭതികന്നതരോയതിരതികകയതില.

16.  സതയരമവ  പദ്ധതതിയതില്  പ്രധരോന  അസംഗതതത്തതിനസ്  ഭരോരഗ്യരോ  ഭര്ത്തരോകന്മരോര്കസ്  ഒരു  രപരോപല 
അര്ഹതയുണ്ടരോയതിരതികന്ന  സരോഹചേരഗ്യത്തതില്  (രണ്ടു  രപരുസം  സര്കരോര്  ജവീവനകരോരരരോ  അപലങതില് 
പപന്ഷന്കരോരരരോ ആകുന്ന പക്ഷസം) പ്രരതഗ്യകസം അസംഗതതസം എടരകണ്ടതുരണ്ടരോ?

ഉണ്ടസ്.   സസംസരോന  സര്കരോര്  ജവീവനകരോരരരോ  പപന്ഷന്കരോരരരോ  ആയ  എലരോരപരുസം 
നതിര്ബന്ധമരോയുസം പദ്ധതതിയതില് അസംഗമരോയതി രചേരരണ്ടതുണ്ടസ്. 

17.   വതിവരങ്ങള് ഭരോവതിയതില് തതിരുത്തുന്നതതിനുള്ള അവസരസം ലഭതികരമരോ?



    ആരപക്ഷ സമർപതികന്ന ട്രഷറതി  തലത്തതില് ഇതു സസംബന്ധതിച്ച നടപടതിക്രമങ്ങൾകസ് വതിരധയമരോയതി 
അവസരസം നല്കുന്നതരോണസ്.  

18..  പദ്ധതതിയതില്  പ്രധരോന  അസംഗതതത്തതിനസ്  അര്ഹതയുള്ളവര്കസ്  ഭര്ത്തരോവതിപന  /  ഭരോരഗ്യയുപട 
മരോതരോപതിതരോകപള ആശതിതരരോയതി ഉള്പപടത്തുവരോന് സരോധതികരമരോ?

സരോധതികതില.

19.   പരോര്ടസ്  ടടസം  കണ്ടതിജനസ്  /  കണ്ടതിജനസ്  /  പരോര്ടസ്  ടടസം  ടവീരച്ചഴ്സസ്   പപൻഷൻകരോർ  എന്നതിവര് 
പദ്ധതതിയുപട പരതിധതിയതില് വരുരമരോ? അപ്രകരോരമുള്ളവര് വതിവരസം നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

       പ്രസ്തുത  വതിഭരോഗസം  പപൻഷൻകരോർ  പദ്ധതതിയുപട  പരതിധതിയതില്  വരുന്നതതിനരോല്  വതിവരസം 
നല്രകണ്ടതുണ്ടസ്.

20. . പപരോതുരമഖലരോ സരോപനങ്ങളതിപല പപന്ഷന്കരോർകസ് പദ്ധതതിയയതിൽ അസംഗതതസം ലഭതികരമരോ?

ഇല.

21 . ECHS, CGHS, CHSS  എന്നതിവയുപട പരതിധതിയതില് വരുന്ന പപൻഷൻകരോർ  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട ആരരരോഗഗ്യ 
ഇന്ഷുറന്സസ് പദ്ധതതിയതില് രചേരണരമരോ?  അപ്രകരോരമുള്ളവര് വതിവരസം നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

പ്രസ്തുത  വതിഭരോഗസം  പപൻഷൻകരോർ  വതിവരസം  നല്രകണ്ടതരോണസ്.   പ്രസ്തുത  വതിഷയത്തതില്  ഉചേതിതമരോയ 
നതിര്രദ്ദേശസം സര്കരോര് പുറപപടവതികന്നതരോയതിരതികസം.

22 .  സരഹരോദരന്, സരഹരോദരതി എന്നതിവപര പദ്ധതതിയതില് ആശതിതരരോയതി രചേര്കവരോന് സരോധതികരമരോ?
ഇല.

23 .  രബരോര്ഡസ്,  പപരോതുരമഖലരോ സരോപനങ്ങളതില് രസവനത്തതില് ഇരതികന്നരതരോ റതിടയര് പചേയരതരോ 
ആയ പങരോളതിപയ പദ്ധതതിയതില് ആശതിതരരോയതി ഉള്പപടത്തരോന് സരോധതികരമരോ?

സരോധതികസം.

24 .  ബഹ. മുഖഗ്യമനതി/മനതിമരോര്/പ്രതതിപക്ഷ രനതരോവസ്/ചേവീഫസ് വതിപസ് എന്നതിവരുപട രനരതിടസ് നതിയമതിതരരോയ 
രപഴ്സണല്  സരോഫസ്  പപൻഷൻകരോർ  പദ്ധതതിയതില്  ഉള്പപടരമരോ?  എങതില്  വതിവരസം  എന  മുതല് 
നല്കതിത്തുടങ്ങണസം?

 ഉള്പപടസം.  മറസ് പപൻഷൻകരോർ  വതിവരസം നല്കുന്നതുരപരോപല പ്രസ്തുത വതിഭരോഗത്തതിൽപപടവരുസം വതിവരസം 
നല്രകണ്ടതരോണസ്. 

25.  പപരോതു  രമഖല/സതയസംഭരണ/സഹകരണ  സരോപനങ്ങളതിപലയുസം  രബരോര്ഡുകളതിപലയുസം 
പപന്ഷന്കരോപര നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട ആരരരോഗഗ്യ ഇന്ഷുറന്സസ് പദ്ധതതിയതില് ഉള്പപടത്തതിയതിട്ടുരണ്ടരോ?  നതിലവതില് 
അവര് വതിവരങ്ങള് നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

പ്രസ്തുത  പദ്ധതതിയുപട  ആദഗ്യഘടത്തതില്  രമല്പറ ഞ്ഞ  പപന്ഷന്കരോപര  ഉള്പപടത്തതിയതിടതില. 
ആയതതിനരോല് നതിലവതില് അവര് വതിവരങ്ങള് നല്രകണ്ടതതില.



26 .  പങരോളതിത്ത പപന്ഷന് പദ്ധതതി പ്രകരോരസം സസംസരോന സർവവീസതിൽ നതിനസം വതിരമതിച്ചവർ  പ്രസ്തുത 
പദ്ധതതിയതില് ഉള്പപടരമരോ?  

വഗ്യവസകള്കസ് വതിരധയമരോയതി ഉള്പപടസം.  

27 .  ആധരോര് ഉള്പപപടയുള്ള വതിവരങ്ങള് രശഖരതികരമരോഴസം ടകമരോറസം പചേയ്യുരമരോഴസം സതവീകരതിരകണ്ട 
നടപടതിക്രമങ്ങള് എപനലരോമരോണസ്?

ആധരോര് ഉള്പപപടയുള്ള വതിവരങ്ങൾ സുരക്ഷതിതമരോയതി ടകമരോറുന്നതതിനു എലരോ തലങ്ങളതിപല 
ഓഫവീസർമരോരുസം  നതിയമ പ്രകരോരസം സതവീകരതിരകണ്ട മുൻ കരുതൽ സതവീകരതിരകണ്ടതരോണസ്. 

28.  RSBY  പദ്ധതതിയതിൽ അസംഗമരോയതിട്ടുള്ള സർകരോർ  പപൻഷൻകരോർ സതവീകരതിരകണ്ട നടപടതിക്രമസം 
എനരോണസ്?
 സർകരോർ പപൻഷൻകരോർകസ് നതിലവതിപല ചേടങ്ങൾ അനുസരതിച്ചസ്  RSBY പദ്ധതതിയതിൽ അസംഗതതത്തതിനു 
അർഹതയതില.  അപ്രകരോരസം  അസംഗതതസം  എടത്തതിട്ടുപണ്ടങതിൽ ബന്ധപപട അധതികരോരതികൾകസ്  പതറരോയ 
വതിവരസം  നൽകതിയരോണസ്  അസംഗതതസം  രനടതിയതിട്ടുള്ളതസ്.  ആയതതിനരോൽ  പ്രസ്തുത  വതിവരസം  ബന്ധപപട 
അധതികരോരതികപള അറതിയതിച്ചസ് ചേട പ്രകരോരസം പ്രസ്തുത അസംഗതതസം റദ്ദേസ് പചേരയണ്ടതുസം സർകരോർ ജവീവനകരോകസം 
പപൻഷൻകരോർകമുള്ള  ആരരരോഗഗ്യ  പദ്ധതതിയതിൽ  അസംഗമരോകുന്നതതിനു  രവണ്ട  നടപടതികൾ 
സതവീകരതിരകണ്ടതുമരോണസ്.

29  . കനഗ്യരോസവീകളരോയ പപൻഷൻകരോർകസ് ആശവീതരരോയതി ആപരപയലരോസം രചേർകരോസം.
പ്രസ്തുത  വതിഭരോഗസം  പപൻഷൻകരോർകസ്  ആശതിതരരോയതി  നതിലവതിൽ  ആരരയുസം  രചേർകവരോൻ 
സരോധതികകയതില.  ഇതു  സസംബന്ധതിച്ചസ്  പക.എസസ്.ആർ.  ഭരോഗസം  III  പല  കുടമ  പപൻഷനു  രവണ്ടതി 
ആശതിതപര നതിർരദ്ദേശതികന്നതു സസംബന്ധതിച്ചുള്ള വഗ്യവസകൾ ഇവതിപടയുസം ബരോധകമരോണസ്.

30. പദ്ധതതിയതിൽ രചേരരോൻ അരപക്ഷ നൽകതിയരോലടൻ പദ്ധതതിയുപട ആനുകൂലഗ്യങ്ങള് ലഭഗ്യമരോകുരമരോ?

ഇല.  പദ്ധതതി നടപതിലരോകന്നതതിനു രവണ്ടതിയുള്ള പടന്ഡര് നടപടതികള്കസ് മുരന്നരോടതിയരോയതിടരോണസ് 
വതിവരരശഖരണസം  നടത്തുന്നതസ്.  പദ്ധതതിയുപട  മറസ്  വഗ്യവസകള്  പടന്ഡര്  നടപടതികൾ 
പൂർത്തതിയരോയതതിനു രശഷസം മരോതപമ വതിശദമരോകവരോൻ സരോധതികകയുള.  

31 .  ഏപതലരോസം ആശൂപതതികൾ പദ്ധതതിയുപട ഭരോഗമരോയതി ഉൾപപടസം?
 പദ്ധതതിയതിൽ  ഉൾപകരോളന്ന  ചേതിക്തസരോ  രവീതതികൾ,  ഒടരകണ്ട  പ്രവീമതിയസം,  ലഭഗ്യമരോകുന്ന  കവരറജസ്, 
എസംപരോനൽഡസ് രഹരോസതിറലകൾ, മറ്റു വഗ്യവസകൾ എന്നതിവ പടന്ഡര് നടപടതികൾ പൂർത്തതിയരോയതതിനു 
രശഷസം മരോതപമ വതിശദമരോകവരോൻ സരോധതികകയുള.  

32. പദ്ധതതിയതിപലരോടരകണ്ട പ്രവീമതിയസം എതയരോണസ്?
പദ്ധതതിയതിൽ  ഉൾപകരോളന്ന  ചേതിക്തസരോ  രവീതതികൾ,  ഒടരകണ്ട  പ്രവീമതിയസം,  ലഭഗ്യമരോകുന്ന  കവരറജസ്, 
എസംപരോനൽഡസ് രഹരോസതിറലകൾ, മറ്റു വഗ്യവസകൾ എന്നതിവ പടന്ഡര് നടപടതികൾ പൂർത്തതിയരോയതതിനു 
രശഷസം മരോതപമ വതിശദമരോകവരോൻ സരോധതികകയുള.  

33. പദ്ധതതിയതിൽ ലഭഗ്യമരോകുന്ന കവരറജസ്  എതയരോണസ്?



പദ്ധതതിയതിൽ  ഉൾപകരോളന്ന  ചേതിക്തസരോ  രവീതതികൾ,  ഒടരകണ്ട  പ്രവീമതിയസം,  ലഭഗ്യമരോകുന്ന  കവരറജസ്, 
എസംപരോനൽഡസ് രഹരോസതിറലകൾ, മറ്റു വഗ്യവസകൾ എന്നതിവ പടന്ഡര് നടപടതികൾ പൂർത്തതിയരോയതതിനു 
രശഷസം മരോതപമ വതിശദമരോകവരോൻ സരോധതികകയുള.  

34. പദ്ധതതിയതിൽ ആയുർ രവദ /രഹരോമതിരയരോ/ യുനരോനതി/സതിദ്ധ ചേതിക്തസ്സരോ രവീതതികൾ ഉൾപപടരമരോ? 
പദ്ധതതിയതിൽ  ഉൾപകരോളന്ന  ചേതിക്തസരോ  രവീതതികൾ,  ഒടരകണ്ട  പ്രവീമതിയസം,  ലഭഗ്യമരോകുന്ന  കവരറജസ്, 
എസംപരോനൽഡസ് രഹരോസതിറലകൾ, മറ്റു വഗ്യവസകൾ എന്നതിവ പടന്ഡര് നടപടതികൾ പൂർത്തതിയരോയതതിനു 
രശഷസം മരോതപമ വതിശദമരോകവരോൻ സരോധതികകയുള.  


