
ആരരരോഗഗ്യ ഇന്ഷുറന്സസ് പദ്ധതതി   (MEDISEP  )

Frequently Asked Questions 

1. സസംസരോന സര്കരോര് ജജീവനകരോര്കസം പപന്ഷന്കരോര്കസം നടപതിലരോകന്ന ആരരരോഗഗ്യ ഇന്ഷുറന്സസ് 
പദ്ധതതിയതില് രചേരുന്നതസ് നതിര്ബന്ധമരോരണരോ?  ആയതതിരലകസ് വതിവരരശേഖരണസം എലരോ ജജീവനകരോരുസം 
പപന്ഷന്കരോരുസം നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

  24.04.2017  തജീയതതിയതിപല  സ.ഉ(അച്ചടതി)നസം.54/2017/ധന  ഉത്തരവു  പ്രകരോരസം  സസംസരോന 
രകഡറതില്  രജരോലതി  പചേയ്യുന്ന  അഖതിരലനഗ്യരോ  സര്വജീസസ്  ഉരദഗ്യരോഗസര്  ഒഴതിപകയുള്ള  എലരോ 
ജജീവനകരോര്കസം  പപന്ഷന്കരോര്കസം  നതിര്ബന്ധമരോയതി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതതിയതിപല  അസംഗതതസം  വഗ്യവസ 
പചേയതിരതികന.  ആയതതിനരോല് എലരോ ജജീവനകരോര്കസം പപന്ഷന്കരോര്കസം ആയതു സസംബന്ധതിച്ചുള്ള 
വതിവരസം  സര്കരോര്  നതിര്രദ്ദേശേ പ്രകരോരസം  നല്രകണ്ടതുണ്ടസ്.   സസംസരോന  രകഡറതില്  രജരോലതി  പചേയ്യുന്ന 
അഖതിരലനഗ്യരോ സര്വജീസസ് ഉരദഗ്യരോഗസര്കസം പപന്ഷന്കരോര്കസം പദ്ധതതി ഓപസ്ഷണല് ആണസ്.

2.  പ്രസ്തുത പദ്ധതതിയതില് ജജീവനകരോരുപട ആശതിതരരോയതി പരതിഗണതികന്നവര് ആപരരോപകയരോണസ്?

(a) പങരോളതി.  (സസംസരോന സർകരോർ/സർവകലരോശേരോലരോ/തരദ്ദേശേ സതയസംഭരണ ജജീവനകരോര്, 
സർവജീസസ്/സർവകലരോശേരോലരോ/തരദ്ദേശേ  സതയസംഭരണ  പപൻഷന്കരോര്  എന്നതിവർ 
ആശതിതരല.  അപ്രകരോരമുള്ളവർകസ്  പദ്ധതതിയതിൽ  പ്രരതഗ്യകമരോയതി  പ്രധരോന 
അസംഗതതത്തതിനു അർഹതയുണ്ടസ്.)

(b) ജജീവനകരോപര മരോതസം പൂര്ണ്ണമരോയതി ആശയതിച്ചുകഴതിയുന്ന മരോതരോപതിതരോകള.  (സസംസരോന 
സർകരോർ/സർവകലരോശേരോലരോ/തരദ്ദേശേ  സതയസംഭരണ  ജജീവനകരോര്,   സർവജീസസ്/ 
സർവകലരോശേരോലരോ/തരദ്ദേശേ  സതയസംഭരണ  പപൻഷന്കരോര്  എന്നതിവർ  ആശതിതരല. 
അപ്രകരോരമുള്ളവർകസ്  പദ്ധതതിയതിൽ  പ്രരതഗ്യകമരോയതി  പ്രധരോന  അസംഗതതത്തതിനു 
അർഹതയുണ്ടസ്.) 

(c) ഇരുപത്തതിയഞസ്  വയസസ്  പൂര്ത്തജീകരതികന്നതുവപരരയരോ  അപലങതില്  വതിവരോഹസം 
കഴതിയുന്നതുവപരരയരോ  അപലങതില്  രജരോലതി  ലഭതികന്നതുവപരരയരോ  ഇവയതിരലതരോരണരോ 
ആദഗ്യസം അതുവപരയുള്ള കുടതികള.

(d) ശേരോരജീരതിക മരോനസതിക വവകലഗ്യസം ബരോധതിച്ച മകളകസ് പ്രരോയപരതിധതി ബരോധകമല.

3.  പങരോളതി  സര്കരോര്  ജജീവനകരോര്/പപന്ഷണര്  ആപണങതില്  ആശതിതരരോയതി 
ഉളപപടുരത്തണ്ടതുരണ്ടരോ?

ഏതു  സരോഹചേരഗ്യത്തതിലസം  ഒന്നരോമപത്ത  ആശതിത  /  ആശതിതനരോയതി  പങരോളതിയുപട  വതിവരസം 
നല്കണസം.  തുടര്ന്നസ് പങരോളതി പദ്ധതതിയതില് പ്രധരോന അസംഗമരോയതി രജതിസ്റ്റര് പചേയ്യണസം.

4. ഉയരസം, ബ്ലഡസ് ഗ്രൂപസ്, രഫരോരടരോ, ആധരോര് നമ്പര് എന്നതിവ നല്കുന്നതസ് നതിര്ബന്ധമരോരണരോ?

അല.  അഭതികരോമഗ്യമരോണസ്.  ആധരോര് നമ്പര് ഇപലങതില് രസരോഫസ് പവയറതില് ആരരോഞതിരതികന്ന 
മരറ്റേപതങതിലസം തതിരതിച്ചറതിയല് രരഖയുപട വതിവരസം നല്കണസം.



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

ECHS, CGHS, CHSS, RSBY തുടങതിയവയരോണസ് ആയതുപകരോണ്ടസ് ഉരദ്ദേശേതികന്നതസ്.  സതകരോരഗ്യ 
പദ്ധതതികളുപട വതിവരസം നല്രകണ്ടതതില.

6.  കണ്ടതിജനസ്/പരോര്ടസ്  വടസം  കണ്ടതിജനസ്  ജജീവനകരോര്/പപന്ഷന്കരോര്,  എകസ്രഗ്രേഷഗ്യരോ  പപന്ഷന്കരോര് 
എന്നതിവരുപട വതിവരസം രശേഖരതികണരമരോ?

രസവനകരോലത്തതിനുരശേഷസം  ഏപതങതിലസം  തരത്തതിലള്ള  പപന്ഷനു  അര്ഹതയുള്ളരതരോ, 
പപന്ഷന് വരോങ്ങുന്നരതരോ ആയ എലരോ ജജീവനകരോരുപടയുസം പപന്ഷന്കരോരുപടയുസം വതിവരസം നല്കണസം.

7.  നല്കതിയ വതിവരങള പതിന്നജീടസ് എഡതിറ്റേസ് പചേയ്യുവരോന് സരോധതികരമരോ?

സരോധതികസം.   സര്കരോര്  നതിര്രദ്ദേശേതികന്ന  ഒരു  കരോലപരതിധതിവപര  ആയതസ്  എഡതിറ്റേസ്  പചേയസ് 
വതിവരങള തതിരുത്തുന്നതതിനസ് അവസരസം ഉണ്ടരോയതിരതികന്നതരോണസ്.  

8.  അനഗ്യതരസവനത്തതില് തുടരുന്ന ജജീവനകരോര് എപ്രകരോരമുള്ള വതിവരങള ആണസ് നല്രകണ്ടതസ്?

മരോതൃവകുപതിപല വതിവരങള ആണസ് അനഗ്യതരസവനത്തതിനുള്ള ജജീവനകരോര് നല്രകണ്ടതസ്.   
അപ്രകരോരമുള്ള ജജീവനകരോരതില് നതിനസം പ്രജീമതിയസം ഈടരോകന്ന രജീതതി വഗ്യക്തമരോകതി സര്കരോര് നതിര്രദ്ദേശേസം 
നല്കുന്നതരോയതിരതികസം.  

9.  എലരോ സരോപനങളുസം വതിവരരശേഖരണത്തതിനരോയുസം പദ്ധതതി നടത്തതിപതിനരോയുസം രനരോഡല് ഓഫജീസപറ 
നതിയമതിരകണ്ടതുരണ്ടരോ?

ഇല.  സര്വകലരോശേരോലകള,  പഞരോയത്തസ്,  നഗരകരോരഗ്യസം തുടങതിയ വകുപ്പുകള,  മുനതിസതിപല് 
രകരോര്പരറഷനുകള,  മുനതിസതിപരോലതിറ്റേതികള എന്നതിവതിടങളതില് മരോതസം രനരോ ഡല് ഓഫജീസപറ നതിയമതിച്ചസ് 
ധനകരോരഗ്യ വകുപതിപന അറതിയതിച്ചരോല് മതതിയരോകുസം.  

10.  പദ്ധതതിയുപട  വതിവരരശേഖരണസം  നല്കതികഴതിഞരോലടന്തപന്ന  പദ്ധതതിയുപട  ആനുകൂലഗ്യങള 
ലഭഗ്യമരോകുരമരോ?

ഇല.  പദ്ധതതി നടപതിലരോകന്നതതിനു രവണ്ടതിയുള്ള പടന്ഡര് നടപടതികളകസ് മുരന്നരോടതിയരോയതിടരോണസ് 
പ്രസ്തുത  വതിവരരശേഖരണസം  നടത്തുന്നതസ്.   പദ്ധതതിയുപട  മറ്റേസ്  വഗ്യവസകള  പടന്ഡര്  വഴതി 
രൂപപപട്ടുവരരണ്ടതരോണസ്.

11. 16.07.2018 തജീയതതിക മുന്പസ് വതിവരസം ബന്ധപപട പവബസ് വസറ്റേതില് നല്കതിയവര് വജീണസം വതിവരസം 
നല്രകണ്ടതുരണ്ടരോ?

ഇല.  എന്നതിരതികതിലസം  അപ്രകരോരസം  വതിവരസം  നല്കതിയവര്  ഒരതികല്കൂടതി  രലരോഗസ്  ഇന്  പചേയസ് 
ഡതിക്ലരറഷന് സബതിറ്റേസ് പചേരയ്യണ്ടതരോണസ്.



12.  മരോതരോപതിതരോകള രണ രപരുസം സര്കരോര് ജജീവനകരോര് ആപണങതില് കുടതികപള ഒരര സമയസം രണ്ടസ് 
രപരുരടയുസം ആശതിതരരോയതി രചേര്കരോരമരോ?  സതനമരോയതി വരുമരോനമതിലരോത്ത മരോതരോപതിതരോകളകസ് ഒന്നതില് 
കൂടുതല് മകളുപട ആശതിതരരോകുവരോന് സരോധതികരമരോ?

ഇല.   ഒരരോളകസ്  ഒരരോളുപട  ആശതിതന്/ആശതിതയരോയതി  മരോതരമ   പദ്ധതതിയതില്  രചേരുവരോന് 
സരോധതികകയുള.   ഒന്നതില്  കൂടുതല്  തവണ  ആശതിതരരോയതി  രപരു  രചേര്ത്തരോല്  പദ്ധതതിയുപട 
ആനുകൂലഗ്യസം ലഭതികന്നതരോയതിരതികകയതില.  

13.  സതയരമവ പദ്ധതതിയതില് പ്രധരോന അസംഗമരോയതി രചേരുവരോന് അര്ഹതയതിലരോതതിരതികകയുസം പങരോളതികസം 
മകളകസം  പദ്ധതതിയതില്  സതഭരോവതിക  അസംഗതതത്തതിനു  അര്ഹതയുള്ള  സരോഹചേരഗ്യത്തതില്  ആരുപട 
ആശതിതനരോയരോണസ്  പദ്ധതതിയതില് രചേരുവരോന് കഴതിയുക?  ഒന്നതില് കൂടുതല് രപരുപട  ആശതിതരരോയതി 
പദ്ധതതിയതില് രചേരുവരോന് സരോധതികരമരോ?

പങരോളതിയുപട  ആശതിതന്/ആശതിതയരോയതി  വതിവരസം  നല്കണസം.   ഒരരോളകസ്  ഒരരോളുപട 
ആശതിതന്/ആശതിതയരോയതി  മരോതരമ  പദ്ധതതിയതില്  രചേരുവരോന്  സരോധതികകയുള.   ഒന്നതില്  കൂടുതല് 
തവണ ആശതിതരരോയതി രപരു രചേര്ത്തരോല് പദ്ധതതിയുപട ആനുകൂലഗ്യസം ലഭതികന്നതരോയതിരതികകയതില.

14.  സസംസരോന  സര്വജീസസ്/പരോര്ടസ്  വടസം  കണ്ടതിജനസ്/എകസ്രഗ്രേഷഗ്യരോ  /രദശേജീയ  പപന്ഷന്  പദ്ധതതി 
പ്രകരോരമുള്ള പപന്ഷന്കരോര് എന്നതിവര് വതിവരസം എന മുതല് നല്കണസം?

നതിലവതില് അവര് വതിവരസം നല്രകണ്ടതതില.   ആയതു സസംബന്ധതിച്ച നതിര്രദ്ദേശേങള സര്കരോര് 
ഉടന് പുറത്തതിറകന്നതരോയതിരതികസം.

15.  സതയരമവ  പദ്ധതതിയതില്  പ്രധരോന  അസംഗതതത്തതിനസ്  ഭരോരഗ്യരോ  ഭര്ത്തരോകന്മരോര്കസ്  ഒരു  രപരോപല 
അര്ഹതയുണ്ടരോയതിരതികന്ന  സരോഹചേരഗ്യത്തതില്  (രണ  രപരുസം  സര്കരോര്  ജജീവനകരോരരരോ  അപലങതില് 
പപന്ഷന്കരോരരരോ ആകുന്ന പകസം) പ്രരതഗ്യകസം അസംഗതതസം എടുരകണ്ടതുരണ്ടരോ?

ഉണ്ടസ്.   സസംസരോന  സര്കരോര്  ജജീവനകരോരരരോ  പപന്ഷന്കരോരരരോ  ആയ  എലരോരപരുസം 
നതിര്ബന്ധമരോയുസം പദ്ധതതിയതില് അസംഗമരോകണസം.

16.  സര്വകലരോശേരോലകള,  മുനതിസതിപല്  രകരോര്പരറഷന്,  മുനതിസതിപരോലതിറ്റേതി,  പഞരോയത്തസ്  എന്നതിവ 
ഉളപപടുന്ന  തരദ്ദേശേസതയസംഭരണ  സരോപനങള  എന്നതിവയതിപല  ജജീവനകരോര്കസ്  സര്കലര് 
62/2018/ധന തജീയതതി 11.07.2018 പ്രകരോരസം രനരതിടസ് വതിവരസം നല്കുവരോന് സരോധതികരമരോ?

ഇല.   പ്രസ്തുത  വതിഭരോഗസം  ജജീവനകരോര്  അതതു  സരോപനങളുപട  രനരോഡല്  ഓഫജീസറുപട 
രനതൃതതത്തതില് നടനവരുന്ന വതിവരരശേഖരണത്തതില് പങരോളതിയരോരകണ്ടതരോണസ്.

17.  വതിരമതികല്,  മരണസം  തുടങതിയ  കരോരണങളമുലസം  വതിവരങള  ഭരോവതിയതില്  തതിരുത്തുന്നതതിനുള്ള 
അവസരസം ലഭതികരമരോ?

അപ്രകരോരസം  അവസരസം  നല്കുന്നതരോണസ്.    കൂടരോപത  സര്വകലരോശേരോലകള,  മുനതിസതിപല് 
രകരോര്പരറഷന്,  മുനതിസതിപരോലതിറ്റേതി,  പഞരോയത്തസ്  എന്നതിവ  ഉളപപടുന്ന  തരദ്ദേശേസതയസംഭരണ 
സരോപനങളതിപല രശേഖരതികപപട വതിവരങളതില് എപനങതിലസം തതിരുത്തല് ഉണ്ടരോകുന്ന പകസം അതതു 
രനരോഡല് ഓഫജീസര്മരോര്കസ് അതതിനുള്ള അവസരവുസം നല്കുന്നതരോണസ്.



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

സരോധതികതില.

19.  വതിവരങള  നല്കുന്ന  രവളയതില്  സസംഭവതികന്ന  സരോരങതതിക  പ്രശ്നങള  പരതിഹരതികന്നതതിനു 
എവതിപടയരോണസ് ബന്ധപപരടണ്ടതസ്?

ധനകരോരഗ്യ  (ഐ.ടതി.എസസ്.എഫസ്)  വകുപസ്,  രഫരോണ്  നസം.04712305851   (എലരോ  പ്രവൃത്തതി 
ദതിവസങളതിലസം രരോവതിപല 10.15 മുതല്  വവകുരന്നരസം 5.15  വപര വതിളതികരോവുന്നതരോണസ്).

20.  വതിവരങള നല്കുന്ന രവളയതില് ഉണ്ടരോകുന്ന പദ്ധതതി സസംബന്ധതിച്ചുള്ള സസംശേയനതിവരോരണത്തതിനസ് 
എവതിപടയരോണസ് ബന്ധപപരടണ്ടതസ്?

ധനകരോരഗ്യ (പഹല്ത്തസ് ഇന്ഷുറന്സസ്) വകുപസ്, രഫരോണ് നസം.04712517486 (എലരോ പ്രവൃത്തതി 
ദതിവസങളതിലസം രരോവതിപല 10.15 മുതല്  വവകുരന്നരസം 5.15  വപര വതിളതികരോവുന്നതരോണസ്).


