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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 735 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റിസ്ക് ഫ�ിൽ നി�് ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സഹകരണ �ാപന�ളിൽ നി�് േലാെണ��്

മരണെ��വ�െട അന�രാവകാശികൾ�് റിസ്ക്
ഫ�ിൽ നി�് ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തിന്
നിലവി�ളള മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സഹകരണ വികസനേ�മ നിധി
േബാർഡിൽ നി�ം റി�് ഫ�് ആ��ല�ം

ലഭി��തി�� മാനദ���ം നടപടി �മ��ം
�വെട േചർ��; അേപ��ം അ�ബ���ം

1. േകരള സഹകരണ വികസന േ�മനിധി
േബാർഡ്  അംഗീകരി� നൽകിയ നിർ�ി�
മാ�കയി�� റി�് ഫ�്/ ചികി� ധനസഹായ
അേപ� 2. മരണെ�� വാ��ാരെ� അന
�രാവകാശി�െട അേപ� 3. വാ��ാരെ�
മരണ സർ�ിഫി��് 4. വാ��ാരെ� വയ�്
െതളിയി�� േരഖ 5. വാ��ാരെ� വാ� ഏറടവ്
6. മരണെ��/മാരക േരാഗം പിടിെപ� വാ��ാരന്
പ�തി ആ��ല��ിന് അർഹത�െ��്
കാണി�� സംഘം ചീഫ് എ�ിക��ീവിെ�
സർ�ിഫി��് 7. ബാ�് ഭരണ സമിതി തീ�മാനം 8.
വാ��ാരെ� റി�് ഫ�് വിഹിതം അട� േഫാം
'എ' േ��്െമ�് 9. വാ��ാരനിൽ നി�ം ഈടാ

�� റി�് ഫ�് വിഹിതം യഥാസമയം
േബാർഡിെ� അ�ൗ�ിൽ അട� െചലാൻ 10.
വാ� അേപ� 11. വാ� അ�വദി� ഭരണ സമിതി
തീ�മാന�ിെ� പകർ�് 12. ജാമ� കട���ിെ�

പകർ�് 13. ��ക�ി വാ� സംബ�ി�  ്14.
ചികി� ധനസഹായ അേപ�യിൽ ബ�െ��

അസി��് സിവിൽ സർജനിൽ �റയാ�
േഡാ��െട സർ�ിഫി��ക�ം അ�ബ�
െമഡി�ൽ േരഖക�ം എ�ിവ സഹിതം ബ�െ��

സഹകരണ സംഘം അസി��്
രജി�ാർ(ജനറൽ) (ജി� സഹകരണ ബാ�്-
േജായി�് രജി�ാർ/കൺകറ�് ആഡി�ർ,
�ാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക �ാമവികസന
ബാ�്- അസി��് രജി�ാർ/വാല�േവഷൻ
ആഫീസർ) എ�ിവ�െട നി�ിത ധനസഹായ
അേപ�യിെല �പാർശേയാ� �ടിയാണ് േകരള
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സഹകരണ വികസന േ�മനിധി േബാർഡിൽ
അേപ� സമർ�ിേ��ത്; അർഹത
മാനദ��ൾ 1. വിവിധ വാ�ാ സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ നി�ം സ�ർ� �ണയ വാ��ം,
നിേ�പ വാ��ം എ��� വാ��ാർ�് റിസ്ക്
ഫ�് ആ��ല��ിന് അർഹത
ഉ�ായിരി��ത�. 2. വാ� എ���
അംഗ�ളിൽ നി�ം റിസ്ക് ഫ�് നിയമാവലി
വ�വ�� വിേധയമാ�� റിസ്ക് ഫ�് വിഹിതം
ഒ�േ��താണ്. 3. മരണെ�� തീയതിയിൽ
വാ��ാരന് 70 വയ�ിൽ അധി കരി��ത്. 4.
വാ��ാരൻ മരണെ��ാൽ 6 മാസ�ിൽ

അധികരി�  ്വാ�ാ �തൽ തിരി�ടവിൽ �ടി�ിക
ഉ�ാകാൻ പാടി�. 5. ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ
പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി�  ്അട�  ്തീർ�
വാ�കൾ�ം ധന സഹായ�ിന് അർഹതയി�.
മാരകേരാഗം 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 വിേധയ രായവർ, �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,
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. പ�തി നിലവിൽ
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വ� തീയതി �തൽ വാ�െയ��് മരണ
െ���വർ�് വാ�ാ ബാ�ി നിൽേ�ാ പരമാവധി
1,00,000/-�പ�ം ആയതിെ� പലിശ�ം റിസ്ക്
ഫ�് ധനസഹായമായി നൽകിവ��. 2.
30.03.2012 തീയതി �തൽ വാ�െയ��്

മരണെ��� വർ�് വാ�ാ ബാ�ി നിൽേ�ാ
പരമാവധി 1,50,000/-�പ�ം ആയതിെ�

പലിശ�ം റിസ്ക് ഫ�് ധനസഹായമായി
നൽകിവ��. 3. 20.09.2019-െല റിസ്ക് ഫ�്
പ�തി നിയമാവലി േഭദഗതി �കാരം വാ�െയ��
അംഗം വാ�ാ കാലാവധിയിേലാ വാ�ാ കാലാവധി
കഴി�് 6 മാസ�ി��ിേലാ മരണ
െ��കയാെണ�ിൽ േബാർഡിെ� നിയമാവലി
നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി ടിയാ�െട േപരിൽ
അേ� ദിവസം ബാ�ിനിൽ�� വാ�ാ �തൽ
അെ��ിൽ 2,00,000/-�പ ഇതിൽ ഏതാേണാ
�റവ് ആ �ക ഫ�ിൽ നി�ം നൽകാ��താണ്.
ഒ�ിൽ ��തൽ േപർ േചർെ��� േകാ-ഓ�ിഗ�്
ഉൾെ�� ��ായ വാ�യാെണ�ിൽ, അതിൽ ഒ�
വാ�ാ�ാരൻ മരണെ��ാൽ ��ത വാ�ാ
�ാരെ� മരണതീയതിയിൽ ബാ�ിനിൽ��
�കയിൽ ആ� പാതിക �ക�ം ഫ�ിൽ നി�ം
നൽകാ��താണ്. 4. ഒ� വാ�ാ�ാരൻ വിവിധ
സഹകരണ സംഘം/ബാ�കളിൽ നി�ം എ�
വാ�കൾ എ��ാ�ം പരമാവധി 5,00,000/-�പ
വെര മാ�േമ റിസ്ക് ഫ�് ധനസഹായമായി
അ�വദി� ക��. മാരകേരാഗം 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�് വിേധയ
മായി ആ��ല�ം അ�വദി��താണ്.

(ബി) ��ത മാനദ��ൾ പരി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കാലാകാല�ളിൽ ടി മാനദ��ൾ പരി�രി�
വ���്.

(സി) േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ സാ��ിക

�തിസ�ിയിലാ�ക�ം ആറ്  മാസ�ിലധികം

�ടി�ിക വ��ക�ം െച�വർ മരണെ���
സാഹചര��ിൽ ഇള�കേളാെട റിസ്ക് ഫ�ിൽ
നി�് �ക അ�വദി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

(സി)

റി�് ഫ�് പ�തിയിെല വ�വ��ം

സാഹചര���ം പരിഗണി� തീ�മാനം
എ���താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


