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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 734 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റിസ്ക് ഫ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ 
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സഹകരണ ബാ�കളിൽ നി�ം വാ� എ��തി�

േശഷം മരണെ���വർ�് നൽ�� റിസ്ക്
ഫ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) വാ��ാരൻ മരണെ��ാൽ േകരള സഹകരണ
റി�് ഫ�് പ�തി നിയമാവലി �കാരം അേ�
ദിവസം ബാ�ി നിൽ�� വാ� �തലിൽ പരമാവധി
2 ല�ം �പ�ം, വാ� എ�� േശഷം മാരക
േരാഗം പിടിെപ�ക�ം വാ� ബാധ�തകൾ തീർ�ാൻ
കഴിയാെത വ���മായ വാ��ാർ�് വാ�
ബാ�ി നിൽ�് �തലിന�ിൽ പരമാവധി ചികി�
ധനസഹായമായി 1 ല�ം �പ�ം അ�വദി�
വ��. ആയതിേല�് വാ��ക�െട 0.5% എ�
നിര�ിൽ �റ�ത് 100/- �പ�ം, �ടിയത്
1000/- �പ�ം വാ��ാരനിൽ നി�ം ഈടാ�ി

േബാർഡിേല�് അടവാേ��താണ്.

(ബി) ��തര േരാഗം ബാധി�വെര ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ാ�േ�ാ; ഇതിെ� മാനദ��ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) േകരള സഹകരണ റിസ്ക് ഫ�് പ�തി
നിയമാവലിയിൽ �തിപാദി�ി�� മാരക
േരാഗ�ൾ ബാധി�ി�� വാ��ാർ�് റി�് ഫ�്
ചികി� ധനസഹായം േബാർഡിൽ നി�ം
അ�വദി� വ���്. ആയതിെ� മാനദ��ൾ

�വെട േചർ��. അർഹത മാനദ��ൾ 1.
മാരകേരാഗം പിടിെ�� തീയതിയിൽ 70 വയ�ിൽ
അധികരി�ാ� വാ��ാർ�് മാ�മാണ്
ആ��ല��ിന് അർഹത��ത് . 2. വാ�
എ��� തീയതിയിൽ നിയമാ��ത �ീമിയം
അടവാേ��താണ്. 3. 30.03.2012 തീയതി �തൽ
വാ� എ��തി� േശഷം മാരക േരാഗ�ളായ
ക�ാൻസർ ബാധിതർ, കിഡ്നി സംബ�മായ

േരാഗം �ലം ഡയാലിസിസിന് വിേധയരായവർ,
�ദയ സംബ�മായ ശ��ിയ�്
വിേധയരായവർ, പ�ാഘാതം �ലേമാ അപകടം
�ലേമാ ശരീരം തളർ�് കിട�ിലായവർ, എയ്ഡ്സ്
േരാഗം ബാധി�വർ, എ�ീ വാ��ാർ�് വാ�ാ
ബാ�ിനിൽേ�ാ പരമാവധി 75,000/- �പേയാ
ചികി�ാ ധനസഹായം നൽ��. 4. 29.02.2016
തീയതി �തൽ വാ� എ��തി� േശഷം ടി.ബി,
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ലിവർ സീേറാസിസ്  പിടിെപ�� അംഗ�ൾ�ം
വാ�ാ ബാ�ിനിൽേ�ാ പരമാവധി 75,000/-
�പേയാ നൽകി വ��. 5. 20.09.2019-െല
റിസ്ക് ഫ�് പ�തി നിയമാവലി േഭദഗതി �കാരം
കരൾ സംബ�മായ അ�ഖ�ിന് ശ��ിയ
നട�ിയവർ, അപകട��ം േരാഗ��ം കാരണം
േജാലി െച�് ജീവി�ാൻ കഴിയാ� വിധം
അവയവം �റി�  ്മാ�െ��� അവ�യി��വർ,
അവയവം മാ�ി വ�ൽ ശ��ിയ�് വിേധയ
രായവർ എ�ിവർ�് എ� വാ�കൾ ഉെ��ി�ം
വാ�ാ �തലിന�ിൽ പരമാവധി 1,00,000/- �പ
ഈ പ�തിയിെല ഇതര നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി ആ��ല�ം അ�വദി��താണ്.
II.റി�് ഫ�് ധനസഹായ �ക 1. 30.03.2012
തീയതി �തൽ വാ� എ��തി�േശഷം

മാരകേരാഗം പിടിെപ�� അംഗ�ൾ�് വാ�ാ
ബാ�ി നിൽേ�ാ പരമാവധി 75,000/-�പേയാ
നൽകി വ��. 2. 20.09.2019-െല റിസ്ക് ഫ�്
പ�തി നിയമാവലി േഭദഗതി �കാരം വാ�ാ
�തലിന�ിൽ പരമാവധി 1,00,000/-�പ ഈ
പ�തിയിെല ഇതര നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി ആ��ല�ം അ�വദി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


