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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 460 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം െപൻഷൻകാർ��� ചികി�ാ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 

�ീമതി െദലീമ, 
�ീ വി േജായി 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം െപൻഷൻകാർ�ം
കഴി� സർ�ാർ �ഖ�ാപി� െമഡിെസപ്
ചികി�ാ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ���ിയ Request For Proposal (RFP)
22.01.2021-ൽ �സി�ീകരി�ക�ം റീ-െടൻഡർ
നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. 07.04.2021 -ൽ
ധനകാര� ബിഡ്  �റ�ക�ം Oriental Insurance
Company Ltd -െന L1 ആയി
െതെരെ���ക�ം 06.08.2021 Award of
Contract നൽ�ക�ം ഉ�ായി. വിവിധ വ��കളിൽ
േനാഡൽ ഓഫീസർമാെര നിയമി��തിന്
നിർേ�ശം നൽകിയതട�ം പ�തി നട�ി�ിനായി

െതെരെ��� Oriental Insurance
ക�നി�മായി പ�തിെയ�റി�� ചർ�കൾ
നട� വ��.

(ബി) ��ത ചികി�ാ പ�തി�് സർ�ാർ അ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ; പ�തി എ��തൽ ആരംഭി�ം;
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം
െപൻഷൻകാർ�ം ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
ആരംഭി�ണെമ�് പ�ാം ശ�ള പരി�രണ
ക�ീഷൻ ശിപാർശ െച�ി��. ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ബ�. ധനകാര� മ�ി 2017-18
-െല ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ ആേരാഗ�
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി (െമഡിെസപ്)
നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ക�ം �ടർ�്
24.04.2017 -െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (പി)
നം.54/2017/ധന �കാരം സം�ാന സർ�ാർ
ജീവന�ാർ, െപൻഷൻകാർ, ��ംബെപൻഷൻകാർ
എ�ിവർ�് ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
നട�ിലാ��തിന് അ�മതി നൽകി
ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്. െമഡിെസപ്
പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് RGICL
(Reliance General Insurance Company Ltd.)
സർ�ാറിെനതിെര ബ�. ൈഹേ�ാടതിയിൽ
ഫയൽ െച� റി�് അ�ീൽ (WA.No.615/2021)
ഇേ�ാ�ം േകാടതി�െട പരിഗണനയിലാണ്.
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എ�ാൽ അഡ�േ��് ജനറൽ ഓഫ് േകരള�െട�ം
നിയമ വ��ിെ��ം നിയേമാപേദശ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ 07.04.2021 െല ധനകാര�
ബിഡി�െട Oriental Insurance Company -െയ
െതെരെ���ക�ം 06.08.2021 -ൽ ടി ക�നി�്
അവാർഡ്  ഓഫ് േകാൺ�ാ�് നൽ�ക�ം െച�.
പ�തി താമസംവിന നട�ാ��തി��
നടപടികൾ �ടർ� വ��. സർ�ാർ നിയമി�
െമഡി�ൽ എ�്േപർ�് ക�ി�ി ശിപാർശ െച�
പരി�രി� ചികി�ാ പ�തിക�ം അഡ�േ��്
ജനറൽ േകരള�െട നിയേമാപേദശ�ിേ��ം

അടി�ാന�ി�� നിബ�നക�ം ഉൾെ���ി

പരി�രി� Request For
Proposal(RFP)22.01.2021 ൽ �സി�ീകരി�്
റിെടൻഡർ നടപടി ആരംഭി�ി��. േകരള
ൈഹേ�ാടതിയിേല�ൾെ�െട േകരള സർ�ാർ
ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ അ�ൻഡ�് ച��ൾ�്
(KGSMA Rules 1960) വിേധയരായ സം�ാന

സർ�ാർ ജീവന�ാർ, പാർ�് ൈടം ക�ിജ�്
ജീവന�ാർ, പാർ�് ൈടം അ��ാപകർ, എയിഡഡ്
��കളിേല�ൾെ�െട�� അ��ാപക-
അന��ാപക ജീവന�ാർ, െപൻഷൻകാർ,
��ംബെപൻഷൻകാർ എ�ിവ�ം അവ�െട
ആ�ിത�ം നിർബ�ിതാടി�ാന�ി�ം

സം�ാന സർ�ാരിൻകീഴിൽ േസവനമ��ി��
അഖിേല��ാ സർ�ീസ്  ഉേദ�ാഗ��ം അവ�െട
ആ�ിത�ം ഐ�ികാടി�ാന�ി�ം

പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായിരി��താണ്.
�ടാെത സം�ാന സർ�ാരിെ� ധനസഹായം
സ�ീകരി�� സർവകലാശാലകളിേല�ം,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ം ജീവന�ാർ
/ െപൻഷൻകാർ / ��ംബെപൻഷൻകാർ
എ�ിവ�ം �ഖ�മ�ി, മ�് മ�ിമാർ, �തിപ�
േനതാവ്, ചീഫ് വി�്, �ീ�ർ, െഡപ��ി �ീ�ർ,
ധനകാര� ക�ി�ിക�െട െചയർമാൻമാർ
എ�ിവ�െട േനരി�് നിയമിതരായ േപ�ണൽ
�ാഫ്, േപ�ണൽ �ാഫ് െപൻഷൻകാർ /
��ംബെപൻഷൻകാർ എ�ിവ�ം ഇവ�െട
ആ�ിത�ം ഈ പ�തി�െട
�ണേഭാ�ാ�ളായിരി��താണ്. പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയി�� നി�ിത ചികി�ാ

��ിയകൾ�ം അവ�് അ�ബ�മായി വ��
േഡ െകയർ ചികി�ാ ��ിയകൾ�ം
�ണേഭാ�ാവിന് േനരിേട�ി വ�� െചല�കൾ�്
പരിര� നൽ�ക എ�താണ് പ�തി�െട ല��ം.
എംപാനൽ െച�െ�� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ
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സംബ�മായ ��ിയക�െട െചലവ്, മ��് വില,
േഡാ�ർ/അ�ൻഡ�് ഫീസ് , �റി വാടക,
പരിേശാധനാ ചാർ�കൾ (Diagnostic),
േരാഗാ�ബ� ഭ�ണ െചല�കൾ എ�ിവ
പരിര�യിൽ ഉൾെ��ം. i. നിലവി��
േരാഗ�ൾ�ൾെ�െട ജീവന് ഭീഷണി��
അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ എംപാനൽ
െച�െ�ടാ� ആ�പ�ികളിെല ചികി��ം

പ�തിയിൻ കീഴിൽ പരിര� ലഭി��താണ്. ii.
പ�തി�െട പരിര� താെഴ വിവരി��തിൻ
�കാരം ആയിരി�ം. (i) അടി�ാന പരിര� -
പ�തി�െട കീഴിൽ വ�� ആ�പ�ി
�ംഖലയിെല ഏെത�ി�ം ആ�പ�ിയിൽ
�ണേഭാ�ാേവാ ��ംബാംഗ�േളാ േത��
അംഗീ�ത ചികി�കൾ�് ഓേരാ ��ംബ�ി�ം

�� വർഷെ� േപാളിസി പിരീഡിനക�്

�തിവർഷം 3 ല�ം �പ നിര�ിലാണ് അടി�ാന

പരിര�. ഇതിൽ 1.5 ല�ം �പ ഓേരാ
വർഷേ��് നി�യി�ി���ം ആവശ�ം വരാ�
പ�ം ലാ�ാ���മാണ്. �തിവർഷ കവേറജിൽ
1.5 ല�ം �പ ��് വർഷെ� േ�ാക്
പിരീഡിനക�് എേ�ാൾ േവണെമ�ി�ം
ഉപേയാഗി�െ��� തര�ിൽ േ�ാ�ർ
അടി�ാന�ിലാണ് നി�യി�ിരി��ത്.
അടി�ാന പരിര�യിൽ (1) Procedure Cost (2)
Implant Cost if any (3) Room charges
എ�ി�െന ��് ഭാഗ�ളാ��ത്. (ii) േമൽ
�ചി�ി� പരിര� �ടാെത പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി�� അവയവമാ� ചികി�ാ

��ിയകൾ�് ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി 35 േകാടി
�പയിൽ �റയാ� �ക ഉൾെ���ി

�പീകരി�� േകാർ�സ്  ഫ�ിൽ നി�് (��
വർഷെ� േപാളിസി കാലയളവിനക�്)
വിനിേയാഗി�ാ��താണ്.

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന്
െതരെ���ക�ം പി�ീട്  ഒഴിവാ�ക�ം െച�
ക�നി�മാ�� േകാടതി വ�വഹാര�ൾ
അവസാനിേ�ാ; �തിയ ക�നിെയ
നി�യി�ി�േ�ാ; എ� �പ�െട ചികി�ാ

ധനസഹായമാണ് ഒരാൾ�് (��ംബ�ിന്)
ലഭി��ത്; പ�തിയിേല�് എ� �പയാണ്
ജീവന�ാ�ം െപൻഷൻകാ�ം നൽേക�ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) RGICL (Reliance General Insurance Company
Ltd.) സർ�ാറിെനതിെര ബ�. ൈഹേ�ാടതിയിൽ
ഫയൽ െച� റി�് അ�ീൽ (WA.No.615/2021)
ഇേ�ാ�ം േകാടതി�െട പരിഗണനയിലാണ്.
അ�ീലിേ��� അ�ിമ വിധി�് വിേധയമായി
മാ�േമ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ക��
എ�ിരിെ� റി�് അ�ീൽ എ��ം േവഗം തീർ�ാ�ി
പ�തി േവഗ�ിൽ നട�ിലാ�ാ��
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. ���ിയ Request
For Proposal (RFP) 22.01.2021-ൽ
�സി�ീകരി�ക�ം റീ-െടൻഡർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ക�ം െച�. 07.04.2021 -ൽ ധനകാര�
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ബിഡ്  �റ�ക�ം Oriental Insurance Company
Ltd -െന L1 ആയി െതെരെ���ക�ം

06.08.2021 Award of Contract നൽ�ക�ം
ഉ�ായി. വിവിധ വ��കളിൽ േനാഡൽ
ഓഫീസർമാെര നിയമി��തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയതട�ം പ�തി നട�ി�ിനായി

െതെരെ��� Oriental Insurance
ക�നി�മായി പ�തിെയ�റി�� ചർ�കൾ
നട� വ��. പ�തി�െട കീഴിൽ വ��
ആ�പ�ി �ംഖലയിെല ഏെത�ി�ം
ആ�പ�ിയിൽ �ണേഭാ�ാേവാ ��ംബാംഗ�േളാ
േത�� അംഗീ�ത ചികി�കൾ�് ഓേരാ
��ംബ�ി�ം �� വർഷെ� േപാളിസി
കാലയളവി��ിൽ �തിവർഷം 3 ല�ം �പ
നിര�ിലാണ് അടി�ാന പരിര�. ഇതിൽ 1.5
ല�ം �പ ഓേരാ വർഷേ��് നി�യി�ി���ം
ആവശ�ം വരാ� പ�ം ലാ�ാ���മാണ്.
�തിവർഷ കവേറജിൽ 1.5 ല�ം �പ ��്
വർഷെ� േ�ാക് പിരീഡിനക�് എേ�ാൾ
േവണെമ�ി�ം ഉപേയാഗി�െ��� തര�ിൽ

േ�ാ�ർ അടി�ാന�ിലാണ്

നി�യി�ിരി��ത്. അടി�ാന പരിര�യിൽ
(1) Procedure Cost (2) Implant Cost if any (3)
Room charges എ�ി�െന ��്
ഭാഗ�ളാ��ത്. േമൽ �ചി�ി� പരിര�
�ടാെത പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയിരി��

അവയവമാ� ചികി�ാ ��ിയകൾ�്
ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി 35 േകാടി �പയിൽ
�റയാ� �ക ഉൾെ���ി �പീകരി��
േകാർ�സ്  ഫ�ിൽ നി�് (�� വർഷെ�
േപാളിസി കാലയളവിനക�്)
വിനിേയാഗി�ാ��താണ്. െതെരെ���െ��

ഇൻ�റൻസ്  ക�നി�മായി സർ�ാർ കരാറിൽ
ഏർെ��� �റ�് മാ�േമ ജീവന�ാ�ം
െപൻഷൻകാ�ം ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ്
പ�തിയിേല�് എ� �പ വീതമാണ് വിഹിതമായി
നൽേക�ത് എ�തിെന�റി�  ്വ��മാ�വാൻ

കഴി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


