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• പമല് കോണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു ന്റെപ്പുകളം വയതയസ്തമോണ്. അത് ന്റകോണ്ട് തന്റന്ന അപ ക്ഷ രണ്ടോമപേതില് 

എേിയോല് ഒന്നോമപേതിപലക് തിരിച്ചു അയകോന്ഷ കഴിയില്ല. 

• ഏതു ന്റെപ്പിലൂന്റട്യ ആപണോ അപ ക്ഷ മുപന്നോട് പ ോകുന്നത്, ആ അഴിയിലൂന്റട്യ മോത്രപമ അത് റിപടണ് 

ന്റെയ്യോന്ഷ സോധിക്കുകയുള്ളൂ. 

• Premium അപ്പ്രൂവ് ന്റെയ്തതിനു പേഷം അപ ക്ഷയില് തിരുേല് വരുേോന്ഷ സോധികില്ല. 

• എന്നോല് ഒരികല് അ ്.പലോഡ് ന്റെയ്ത നികുതി െീട് മോറ്റി അ ്.പലോഡ് ന്റെയ്യോം. 

• കൃഷി അസിെെ്  ന്റവരിഫൈ ന്റെയ്ത് ഓൈീസര് അപ്പ്രൂവ് ന്റെയ്യുന്നതിന് മുന്ഷ ് പ്രീമിയം അട്യയ്ക്കോന്ഷ  ോട്യില്ല. 

എന്റെന്നോല് കൃഷി ഓൈീസര് അപ്പ്രൂവ് ന്റെയ്ത തീയതിക് പേഷമുള്ള തീയതിയില് മോത്രപമ െല്ലോന്ഷ 

എന്ഷരി വരുേോന്ഷ സോധിക്കൂ.  

• കര്ഷകന്ഷ ന്റെല്ലോന്ഷ അ ്.പലോഡ് ന്റെയ്തതിനു പേഷം അപ ക്ഷ കൃഷി അസ്സിെെിന് തിരിച്ചു 

ന്റകോടുകോന്ഷ കഴിയില്ല. കോരണം രണ്ടോമന്റേ ന്റെപ്പില് അസിെെ്  ഇല്ല .  

• പ്രീമിയം അട്യയ്ക്കുന്നതിന് മുന്ഷ ് ഉള്ള ന്റെപ്പില്, കൃഷി ഓൈീസര് അപ്രൂവ് ന്റെയ്യുന്നതിനു ന്റതോട്ടു മുന്ഷ ് 

വന്റര അപ ക്ഷ കര്ഷകന് റിപടണ് ന്റെയ്യോന്ഷ കഴിയും. 

• അങ്ങന്റന റിപടണ് ന്റെയ്ത അപ ക്ഷയില് കര്ഷകന് ആന്റക വരുേോന്ഷ കഴിയുന്ന തിരുേല്, 

അപ ക്ഷിച്ച എണ്ണം മോത്രമോണ്. അതോയത് സര്പേ നമ്പര്, വിളയുന്റട്യ തരം എന്നിവ തിരുേോന്ഷ 
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• രണ്ടോമന്റേ ന്റെപ്പില് PAO റിപടണ് ന്റെയ്ത അപ ക്ഷകള് AO പലോഗിനിലം, അവിടുന്ന് വീണ്ടും റിപടണ് 

ന്റെയ് തോല് അത് കര്ഷകന്റെ പലോഗിനില് PAY PREMIUM എന്ന ട്യോബില് ആണ് എത്തുക. 

• എന്നോല് ഒന്നോമന്റേ ന്റെപ്പില് AO റിപടണ് ന്റെയ്ത അപ ക്ഷകള് അസ്സിെെിനും അവിടുന്ന് വീണ്ടും 

റിപടണ് ന്റെയ്ത അപ ക്ഷകള് കര്ഷകന്റെ പലോഗിനില് RETURNED APPLICATIONS എന്ന ട്യോബില് ആണ് 

എത്തുക. 

• പ ോളിസിയ്ക്ക് അപ ക്ഷിക്കുപമ്പോള് പൈോപടോ അ ്.പലോഡ് ന്റെപയ്യണ്ടത് അസ്സിെെ്  ആണ്. എന്നോല് 

ക്ലയിമിന് അപ ക്ഷിക്കുപമ്പോള് അത് കര്ഷകന്ഷ ആണ് ന്റെപയ്യണ്ടത്. 

• കൃഷി അസ്സിെെ്  Recommend ന്റെയ്ത അപ ക്ഷ Reject ന്റെയ്യോന്ഷ കൃഷി ഓൈീസറിനു കഴിയും. 

• പ്രീമിയം തുക പ ോര്ടലില് അട്യയ്ക്കോന്ഷ നിലവില് സൗകരയം ഇല്ല. എന്നോല് പ്രീമിയം തുക PAO യുന്റട്യ 

അന്റകൗണ്ടിപലക് ന്റനറ്റ് ബോങ്കിംഗ് വഴിപയോ ബോങ്കില് പ ോയി ന്റെല്ലോന്ഷ എടുപേോ അട്യയ്ക്കോം.  

• ആവേയന്റമങ്കില് െല്ലോന്ഷ മോറ്റി അ ്.പലോഡ് ന്റെയ്യോന്ഷ സോധിക്കുന്നതോണ്. 

• െല്ലോന്ഷ PAO അപ്പ്രൂവ് ന്റെയ്തതിന് പേഷം മോത്രപമ കര്ഷകന് നോേനഷ്ടേിന് അപ ക്ഷ സമര്പ്പികോന്ഷ 

കഴിയൂ.  

• അതോയത് Compensation ന് apply ന്റെയ്യോന്ഷ PAO പ ോളിസി ഇഷൂ ന്റെയ്യണം എന്നില്ല, അപ ക്ഷ അപ്പ്രൂവ് 

ന്റെയ്തോലം മതിയോകും. 

• കൃഷിഭവനില് നിന്ന് FIR എന്ഷരി വരുേി, അത് AO അപ്പ്രൂവ് ന്റെയ്തിട്ടുന്റണ്ടങ്കില് മോത്രപമ കര്ഷകന് 

compensation ന് അപ ക്ഷികോന്ഷ കഴിയൂ. 

• കര്ഷകന് compensation ന് അപ ക്ഷികോനുള്ള സമയ രിധി നോേനഷ്ടം സംഭവിച്ച ്15 ദിവസം ആണ്. 

ഇത് calamity date ഉള്ന്റപ്പന്റട്യ ആണ്. 

• PAO ഇഷൂ ന്റെയ്ത പ ോളിസി കര്ഷകന്റെ പലോഗിനില് POLICY ISSUED എന്ന ട്യോബിലം AO, ADA, PAO, DD 

പലോഗിനുകളില് REPORTS ന്റമനുവിലം ആണ് കോണോന്ഷ കഴിയുക  

• കര്ഷകന് ഒരു പ ോളിസിയിപേല് ഒന്നില് കൂടുതല് തവണ claim-ന് അപ ക്ഷികോവുന്നതോണ്. 

എന്നോല് ഒരു തീയതിയില് ഒരു അപ ക്ഷ മോത്രപമ സമര്പ്പികോന്ഷ സോധിക്കൂ. 

 

Crop insurace compensation workflow 
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