
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4192 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അപകട ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന ഇൻഷ�റൻസ്  വ��് �േഖന നട�ാ�ി

വ�� അപകട ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി

സംബ�ി� വിശദ വിവരം നൽകാേമാ;

(എ) സ ർ�ാർ ജീവന�ാർ, അധ�ാപകർ, എയ്ഡഡ്

�ാപന�ളിെല അധ�ാപക അനധ�ാപക

ജീവന�ാർ, പാ ർ�് -ൈടം ക�ിജ�്

ജീവന�ാർ,തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാർ, സർ�കലാശാല, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
സഹകരണ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല

�ിരം ജീവന�ാർ�് അപകട മരണം, അപകടം

�ലം സംഭവി� �ിരമായ അംഗൈവകല�ം

എ�ിവയിൽ പരിര� നൽ��തിന് സം�ാന

ഇൻ�റൻസ്  വ��ിന് കീഴിൽ ആരംഭി�

പ�തിയാണ് ��് േപ�ണൽ അപകട

ഇൻ�റൻസ്  പ�തി (GPAIS).
29/05/2007തീയതിയിെല സ.ഉ(പി).ന�ർ.221/07/
ധന ഉ�രവ് �കാരം േകരള സം�ാന

ഇൻ�റൻസ്  വ��ം നാഷണൽ ഇൻ�റൻസ്

ക�നി�ം േകാ-ഇൻ�റൻസ്  വ�വ�യിൽ

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം അ��ാപകർ�ം

മാ�മായി നട�ാ�ിയി��.
23/11/2010തീയതിയിെല സ.ഉ(പി).ന�ർ.
616/2010/ധന ഉ�രവ് �കാരം േകരള സം�ാന

ഇൻ�റൻസ്  വ��് �േഖന ��് േപ�ണൽ

അപകട ഇൻ�റൻസ്  പ�തി

(ജി.പി.എ.ഐ.എസ്) �ടർ� വ��.
ജി.പി.എ.ഐ.എസ്  സം�ാനെ� പാർ�് ൈടം

ക�ിജ�് എംേ�ായീസ്  ഉൾെ��� സർ�ാർ

ജീവന�ാർ, അ��ാപകർ, എയ്ഡഡ്  �ൾ/
േകാേളജ്  എ�ീ �ാപന�ളിെല അ��ാപക-
അന��ാപക ജീവന�ാർ, പ�ായ�് �ൻസി�ൽ

േകാമൺ സർ�ീസ്  എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാർ,
�ൻസി�ൽ േകാമൺ സർ�ീസിെല ക�ിജ�്

ജീവന�ാർ, സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ,
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ/ സഹകരണ
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�ാപന�ൾ/ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാർെ��ാം

ബാധകമാ�ിയി���മാണ്. 18/11/2019
തീയതിയിെല സ.ഉ. (പി) നം.159/2019/ധന

�കാരം എസ് .എൽ.ആർ വിഭാഗം ജീവന�ാെര�ം

ടി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്. നിലവിൽ

സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് 500/-�പ, സ�യം ഭരണ

�ാപന�ളായ സർ�കലാശാല/ െപാ�േമഖലാ/
സഹകരണ�ാപന�ളിെല ജീവന�ാർ�്

500�പ+GST, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

ജീവന�ാർ�് 600�പ+GST, െക.എസ് .ഇ.ബി

ജീവന�ാർ�് 850�പ+GST, എസ് .എൽ.ആർ

വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് 500�പ+GST എ�

�മ�ിലാണ് വാർഷിക �ീമിയം �ക

നി�യി�ി�ളളത്. �ടാെത സം�ാനെ�

ഇൻഡ�ാ റിസർവ് ബ�ാലിയൻ കമാൻേഡാകൾ�ം

വനിത േപാലീസ്  ബ�ാലിയൻ കമാൻേഡാകൾ�ം

കമാൻേഡാ ഓ�േറഷ�കൾ�ിടയിൽ

സംഭവി�� അപകടമരണ�ൾ�് 24/02/2019
തീയതിയിെല സ.ഉ.(പി).ന�ർ.21/2019/ധന,
18/11/2019 തീയതിയിെല സ.ഉ.(പി)
ന�ർ.159/2019/ധന, 05/11/2020 തീയതിയിെല

സ.ഉ. (പി).നം.150/2020/ധന എ�ീ ഉ�ര�കൾ

�കാര�ം, േപാലീസ്  വ��ിെല േകാ�ൽ േപാലീസ്

വിഭാഗം ജീവന�ാർ�് ഡ��ി�ിടയിൽ

സംഭവി�� അപകടമരണ �ൾ�്

10/02/2021തീയതിയിെല സ.ഉ.(പി)നം.26/2021/
ധന, 26/07/2021 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(പി).നം.106/2021/ധന എ�ീ ഉ�ര�കൾ

�കാര�ം �ീമിയം 800/- �പ�് വാ�� �ക

20ല�ം �പ എ� നിലയിൽ �േത�ക

ഇൻ�റൻസ്  പരിര� അ�വദി�  ്െകാ�്

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ��ത ജീവന�ാർ�്

മ�് രീതിയിൽ സംഭവി�� അപകട�ൾ�്

വാ�� �ക 10 ല�ം �പയാ�ം

നിജെ���ിയി��് . 23/11/2010 തീയതിയിെല

സ.ഉ.(പി).നം.616/2010/ധന ഖ�ിക 6 �കാരം

നിയമം െത�ി��ാ�� അപകട മരണ�ൾ�ം ,
ആ�ഹത� േക�കൾ�ം, മദ�പി��ാ��

അപകട മരണ�ൾ�ം െ�യിമിന് അർഹതയി�.

(ബി) 2015 �തൽ 2021 വെര ഇ�മായി ബ�െ��് എ�

െ�യി�കൾ ഓേരാ വർഷ�ം നൽകിയി�െ��്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വർഷം െ�യി�ക�ട എ�ം 2015- 140 2016- 137
2017- 115 2018- 102 2019- 91 2020- 48 2021-
ആെക 22 GPAISെ�യി�കൾ ��ത വർഷ�ിൽ

റിേ�ാർ�് െച�ി��്. ഇതിൽ 3 െ�യി�കൾ

തീർ�ാ��തി�ളള അവസാന ഘ� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��; ബാ�ി�ളള 19 െ�യി�കൾ
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തീർ�ാ��തിന് ബ�െ�� െ�യിം േരഖകൾ

േശഖരി�  ്വ��.

(സി) ��ത പ�തിയിൽ അംഗമ�ാ� െപാ�േമഖല

�ാപന��െട വിശദവിവരം നൽകാേമാ;
(സി) എ�ാ െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം ��ത

പ�തിയിൽ അംഗ�ളാണ്.

(ഡി)

ഇതിൽ അംഗമാ�� എ�ാ ജീവന�ാർ�ം ഒേര

�ീമിയം നിര�ാേണാ വാ��ത്; അെ��ിൽ

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) അ�. െക.എസ് .ഇ.ബി, െക.എസ് .ആ ർ.ടി.സി,
റിസർ�് ബ�ാലിയൻ കമാൻേഡാസ്  �ട�ിയ

ജീവന�ാർ�് �ീമിയം �ക യഥാ�മം

850/-,600/-,800/- �പ�ം മ�് ജീവന�ാർ�് 500/-
�പ�മാണ് �ീമിയം നിര�്. അപകട സാധ�ത

��ത�ളള േമഖലയിൽ േജാലി

െച���െകാ�ാണ് �ീമിയം �ക ��തൽ

ഈടാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


