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തിയതി
1/9/2015
േപകിതന
ജിലാ ഇനഷവറനസ് ഓഫീസര,
തൃശൂര.
സവീകരതാവ്
എലാ ഓഫീസ് േമധാവികളകും
സര,

വിഷയം. ഗൂപ് ഇനഷവറനസ് പദതി പുതിയതായി െമമരഷിപ് അനുവദികുനതും പീമിയം
വരദിപികുനതും - സംബനിച്.
സൂചന. 1 സരകാര ഉതരവ് നമര 381/11/ധന തിയതി 6-9-2011

സൂചനയിെല ഉതരവ് പകാരം സംസാന ജീവനകാരുേടയും , എയഡഡ് സൂള േകാേളജ്,
േപാളി െടകനികുകള എനിവയിെല ജീവനകാരുേടയും,യൂണിേവഴസിറികള, േബാരഡുകള, േകാരപേറഷന,
മുനസിപാലിറി എനിവിടങളിെല ജീവനകാരുേടയും ഗൂപ് ഇനഷവറനസ് വരിസംഖയ വരദിപിചു െകാണ്
ഉതരവായിടുളതാണ്.
1/9/1984 ന് േശഷം സരവീസില പേവശിചവരും 1/9/2015 ന് 50 വയസ് തികയാതവരും ആയ
എലാ ജീവനകാരും ( പാരട് ൈടം കണിജന് ജീവനകാര ഒഴിെക) നിരബനമായും ഗൂപ് ഇനഷവറനസ്
പദതിയില അംഗങള ആേകണതാണ്.
2011 െല ശമള പരിഷരണ ഉതരവിെന അടിസാനതില പീമിയം നിരകുകള ഇേതാെടാപം
പടികയായി അയയുനു.
ഗൂപ് ഇനഷവറനസ് വരിസംഖയ കണകാകുനത് ശമള െസയിലുകള അനുസരിചാണ്.
പദതിയില നിലവില അംഗങളായുളവരക് ശമളേതാത് അനുസരിച് നിരബനിത
വരിസംഖയയില എതികുനതിന് പായ പരിധി ഇല. എനാല െസപംബര ഒനാം തിയതി 45 വയസ്
കഴിയാതവരക്
നിഷരഷിച വരിസംഖയയുെട ഇരടി വെര
വരിസംഖയയായി അടകാവുനതുമാണ്.
വരിസംഖയ
വരദിപിേകണത്
നിലവിവുള
അെകൌണ്
നമറില
തെനയാണ്.
വരിസഖയ
വരദിപികുനതിനായി ഇനഷവറനസ് വകുപിേലക് പേതയകം അേപകകള ഒനും അയേകണതില.
വരിസംഖയ
വരദിപികുനതും
പുതുതായി അംഗങെള േചരകുനതും െസപംബര മാസതിലാണ്.
പുതുതായി അംഗങളായവര െസപംബര മാസെത ശമളതില നിനും വരിസംഖയ കിഴിവ് നടതിയതിനു
േശഷം ജി.ഐ.എസ് 'സി' യില അേപക േമലധികാരി വഴി ജിലാ ഇനഷവറനസ് ഓഫീസില േനരിട്
നലകി ഒേകാബര മാസതില തെന അെകൌണ് നമറും പാസ് ബുകും വാങിേകണതാണ്.
ആയതിനാല െസപംബര മാസെത ശമള ബിലുകള സമരപികുനതിന് മുമായി വിഷയവുമായി
ബനെപട് ഒരു അറിയിപ് താങളുെട കാരയാലയതിെല േനാടീസ് േബാരഡില പസിദെപടുതുവാനും
താങളുെട അധികാര പരിധിയില വരുന എലാ ഓഫീസരമാരകും ഇതു സംബനിച് ഒരു അറിയിപ്
നലകുനതിനും അതു വഴി ജിലയിെല അരഹരായ എലാ ജീവനകാരും ഈ പദതിയില അംഗങളായി
വരിസംഖയ
അടവാകുനുെവന് ഉറപു വരുതുവാനും ആവശവമായ നടപടികള സവീകരികുവാന
അഭയരതികുനു. കൂടുതല വിവരങള 0487-2361639 േഫാണ നമറിേലാ വകുപിെന െവബ് ൈസറായ
www.insurance.kerala.gov.in – െലാ ലഭയമാണ്. വകുപ് വഴി നടപാകുന പദതികളുെട ഫാറങളും
ൈസറ് വഴി െഡൌണ േലാഡ് െചയു ഉപേയാഗികാവുനതാണ്
വിശവസതേയാെട,
Sd/ജിലാ ഇനഷവറനസ് ഓഫീസര ,
തൃശൂര

REVISED SUBSCRIPTION RATE OF GROUP INSURANCE SCHEME
With effect from 1/9/2011
Vide G.O(P) No. 381/11/Fin Dt. 6/9/2011.
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8500-13210

150

300

8730-13540

150

300

8960-14260

150

300

9190-15780

200

400

9940-16580

200

400

10480-18300

200

400

11620-20240

200

400

13210-22360

200

400

13900-24040

200

400

14620-25280

200

400

15380-25900

200

400

16180-29130

200

400

16980-31360

200

400

18740-33680

250

500

19240-34500

250

500

20740-36140

250

500

21240-37040

250

500

22360-37940

250

500

24040-38840

250

500

29180-43640

300

600

32110-44640

300

600

36140-49470

300

600

40640-57440

300

600

42640-58640

300

600

44640-58640

300

600

46640-59840

300

600

48640-59840
300
600
* 1/9/2015 ന് 45 വയസ് പൂരതിയാകാതവരക് നിഷരഷിച വരിസംഖയയുെട ഇരടി
വെര
അടകാവുനതാണ്.
നിലവില കൂടിയ
വരിസംഖയ അടചു െകാണിരികുനവര
വരിസംഖയയില ഒരു കാരണ വശാലും കുറവു വരുതുവാന പാടുളതല . ഗൂപ് ഇനഷവറനസ്
പദതിയില 10 രൂപയുെട യൂണിറിന് 10,000/- രൂപഎനനിരകില ഇനഷവറനസ് പരിുുക
നലകുനു.അതായത് 200/- രൂപ വീതം വരിസംഖയ അടകുന ജീവനകാരന് 2,00,000/രൂപയുേടയും
500/- രൂപ
വീതം
വരിസംഖയ അടകുന
ജീവനകാരന് 5,00,000/രൂപയുേടയും ഇനഷവറനസ് പരിരക ലഭികും

