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ടുംബ"ശീ കുടുംബാംഗ6ൾായി ര
Hു "പധാന ഇൻഷുറൻ# പNതിക
ളാണു നിലവിലു<. 2013ൽ ൈലQ ഇR
േകാർപേറഷനുമായി േചർ.ു തുട6ിയ കു
ടുംബ"ശീ സുരAാ ബീമാ േയാജനയും നൂ
ഇRാ അഷുറൻസുമായി േചർ.ു തുട6ിയ
െ"കഡിS് ലിD്# ഇൻഷുറൻ# (ജനറൽ ഇൻ
ഷുറൻ#) പNതിയുമാ: ഇവ.

സുരാ ബീമാ േയാജന

18 മുതൽ 59 വയXുവെരയുവർായി
ഒരു പNതിയും 59 വയXു മുതൽ 75 വയXുവ
െരയുവർായി മെSാരു "പേതക ഇൻഷു
റൻ# പNതിയും ഉൾെ0ടു+ിയ ഒരു #കീ
മാ: കുടുംബ"ശീ സുരAാ ബീമാ േയാജന.
ഓേരാ അയൽൂവും "പതിവർഷം 150 രൂപ
യാ: അടIേH<. േക\സർാരിെn
വിഹിതമായ 100 രൂപ. ഇതിെn കൂെട അധിക
മായി േചർും.
150 രൂപ വാർഷിക വരിസംഖ നൽകിഴി
8ാൽ 18 മുതൽ 59 വയXുവെരയുവർ്
രH് ആനുകൂല6ളാണു ലഭിുക. മരണ
േമാ അപകടേമാ സംഭവിുകയാെണDിൽ
ലഭിു. ഇൻഷുറൻ# തുകയും കുികൾ
ു ലഭിു. #േകാളർഷി0ുമാ: ഇവ.
മരണേമാ അപകടേമാ സംഭവിാൽ താെഴ
0റയു. നിരിൽ ഇൻഷുറൻ# പരിരA
ലഭിു.ു.
സKാഭാവിക മരണം 50,000, അപകട മരണം
95,000, അപകട+ിൽെ0് #ഥിര അംഗ ൈവ
കലം 75,000, അപകട+ിൽെ0് ഭാഗികമായ
അംഗൈവകലം 37,500, ഇതുകൂടാെത ഇൻഷു
റൻ# എടു+ിുവരുെട കുികൾ 9–ാം `ാ
സുമുതൽ 12–ാം `ാ#വെര പഠിു.ുെH
Dിൽ (ഐടിഐകൾ ഉൾെ0െട) അവർു
"പതിവർഷം 1200 രൂപ #േകാളർഷി0ും ലഭി
ും. അതായ< ഒൻപതിലും 11 ലും പഠിു.
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150 രൂപ വാർഷിക
വരിസംഖ4
നൽകി6ഴി7ാൽ
18 മുതൽ 59 വയ:ുവെര
ഉ<വർ6് ര=്
ആനുകൂല4ളാണു
ലഭി6ുക. മരണേമാ
അപകടേമാ സംഭവി6ുക
യാെണ@ിൽ ലഭി6ു&
ഇൻഷുറൻ തുകയും
കുികൾ6ു ലഭി6ു&
േകാളർഷിുമാA ഇവ.

ഓേരാ കുികൾ ഉെHDിൽ 150 രൂപ നൽകി
ഇൻഷുറൻ# #കീമിൽ േചർ.ാൽ 2400 രൂപ
ഉറ0ായും ലഭിും. 59 നും 75 നും ഇടയിൽ "പാ
യമുവരാ: ഇൻഷുറൻ# #കീമിൽ േചരു
.െതDിൽ സKാഭാവിക മരണം സംഭവിാൽ
9000 രൂപ വെര ലഭിും.
മുൻകാല6ളിൽ ലഭി ഇൻഷുറൻ#
തുക കൃതസമയ+് അടIു.തു സം
ബcി ചില "പdന6ൾ വ.തിനാൽ ഈ
പNതിെയ0Sി ചില സംശയ6ൾ ഉHായി
രു.ു. എ.ാൽ 2016–17 സാg+ിക വർഷം
മുൻകാല കുടിശിക ഉൾെ0െട 15.36 േകാടി രൂ
പയുെട #േകാളർഷിh തുക കുടുംബ"ശീ കു
ടുംബാംഗ6ൾു നൽകാൻ സാധിിരു.ു.

ഇതുകൂടാെത 1.30 േകാടി രൂപയുെട മരണാ
നRര ഇൻഷുറൻ# െ`യിമും നൽകിഴി
8ു. 1.73 ലAേ+ാളം കുടുംബാംഗ6ൾ
അംഗ6ളായിു ഈ പNതി എiാ കു
ടുംബ6ളിേലും വാപി0ിാനാ: സം
#ഥാനമിഷൻ ഉേjശിു.<. ഇതു സാധ
മാകു.േതാെട പൂർണ ഇൻഷുറൻ# കവേറ
ജു കുടുംബ"ശീ എ. ലAം സാAാൽ
രിാൻ പSും.

െകഡി് ലി് ഇൻഷുറൻ

നൂ ഇRാ അഷുറൻസുമായി േചർ.ു
 ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻ# േപാളിസിയാ
ണി<. "പതിവർഷം 50 രൂപയും സർവീ# ടാ
സുമാണു കുടുംബാംഗ6ൾ അടIേH
<. അപകടമരണേമാ #ഥിര അംഗൈവകല
േമാ (അപകട+ിൽെ0്) ഉHാവുകയാെണ
Dിൽ 26,000 രൂപ കുടുംബ+ിനു ലഭിും. കൂ
ടാെത ചില ഗുരുതരമായ അസുഖ6ൾ ബാ
ധി് ആശുപ"തിയിൽ കിടേHിവ.ാൽ
26,000 രൂപ വെര ലഭിും. ഇതുകൂടാെത, വീ
ടിേനാ വ#തുവിേനാ "പകൃതിേAാഭേമാ തീ
പിടി+േമാ മൂലം നാശനkടം സംഭവിാലും
26000 രൂപ വീതം ലഭിും. ആറു ലAേ+ാ
ളം േപാളിസി ഉടമ#ഥരിൽ ഇൻഷുറൻ# െ`
യിം െചIത 742 േപർായി 2.2 േകാടി രൂപ
യുെട ധനസഹായം കഴി8 വർഷം നൽകി
ഴി8ു. ബാിയുവർു ലഭിാനു
 ധനസഹായം നൽകിയേശഷം കൂടുതൽ
ആളുകളിേല് ഈ പNതി എ+ിാനാ
: ഉേjശിു.<.
കുടുംബ"ശീ കുടുംബാംഗ6ളുെട ജീവൻ
സുരAയും ആേരാഗ സുരAയും ഉൾെ0
െട പരിഗണിാനും ആനുകൂലം ലഭമാ
ാനും േവHി വിഭാവനം െചIത ഈ പN
തികൾ ജന6ളിെല+ിാനാണു സം#ഥാ
ന മിഷൻ മുൻഗണന നൽകു.<.

സംഥാന കേലാൽസവം

ആലുഴയിൽ
സം#ഥാനകേലാ*വ+ിനുേവദിയാകു.ആല0ു

ഴയിൽ അതിനായു ഒരു6ൾ തുട6ിഴി8ു. നാലു
േവദികളിലായി കേലാ*വം നട+ാനാ: ആേലാചിു
.<. അേതാെടാ0ം തെ. 20, 21 തീയതികളിൽ സിഡിഎ
# അധAമാരുെട സംഗമവും നട+ും.
കേലാ*വ+ിൽ പെDടുാൻ എ+ു.വർു
 ഭAണ+ിനുേവH അരിയും പറികളും ആല
0ുഴയിെല വിവിധ അയൽൂ6ളിൽ നിെ.+ിും.
താമസെലവു കുറIാൻ ആല0ുഴയിെല കുടുംബ
"ശീ അംഗ6ൾ തെ. ആതിേഥയരാേകHി വരും.
കുടുംബ"ശീ "പവർ+കരുെട കൂാIമ വിളിറിയിും
വിധം "പവർ+ന6ൾ "കമീകരിാനും േനതൃതKം നൽകാ
നും ആല0ുഴയിെല കുടുംബ"ശീ േനതൃതK+ിനു കഴിയും .
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