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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 577 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീര േമഖലയിൽ സമ� ഇൻ�റൻസ്  പരിര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 

�ീമതി െദലീമ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ക�കാലികെള�ം
�ീരകർഷകെര�ം ��ംബാംഗ�െള�ം
ഉൾെ���ി സമ� ഇൻ�റൻസ്  പരിര� പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) �പീകരി�ി��്. േക� - സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട സ�ിഡി ഉപേയാഗി�്
�ഗസംര�ണ വ��് �േഖന ക�കാലികെള
ഇൻ�ർ െച�� പ�തിയാണ് 'േഗാസ��ി-
എൻ.എൽ.എം' സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്
പ�തി. നട� സാ��ിക വർഷ�ിൽ പ�തി
നിർ�ഹണ�ിനായി േകരള സർ�ാർ 5 േകാടി
�പ വകയി��ിയിരി��. സം�ാനെ�

ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്  പ�തികളിൽ വ�  ്ഏ��ം
�റ� �ീമിയം നിര�് ഈടാ�ി അത�ത്പാദന
േശഷി�� ഏകേദശം 60,000 ഉ��െള ഒ�
വർഷം പ�തിയി�െട തിക�ം �താര�മായി
ഓൺൈലൻ �േഖന ഇൻ�ർ െച��. നിലവിൽ
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തി�െട �ീമിയം നിര�്
ഒ� വർഷേ��് ഉ�വിെ� മതി�് വില�െട
1.95%, �� വർഷേ��് 4.85%
എ�ി�െനയാണ്. േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട
SB കള�് സൗകര��പേയാഗി� കർഷകർ�
ത��െട 2 �തൽ 10 വയ�് വെര �ായ��
കറവ�� പ��ൾ/എ�മകൾ, 7 മാസ�ി�

�കളിൽ ഗർഭ�� കിടാരികൾ/എ�മ കിടാരികൾ
എ�ിവെയ ഇൻ�ർ െച��തി�� �ീമിയം �ക
അട�ാ��താണ്. 65,000/- �പ വെര മതി�്
വില�� സ�രയിനം പ��ൾ�് �ീമിയം
�കയിൽ 50% സബ് സിഡി, എസ് .സി/എസ് . ടി
വിഭാഗ�ിന് 70% സബ് സിഡി ലഭ�മാ��.
നാടൻ പ��ൾ�് നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി
ഇൻ�റൻസ്  പരിര�, ഉ���െട മരണം (death),
പാ��ാദന �മതയി�ം �ത��ാദന �മതയി�ം
ഉ�ാ�� ന�ം (PTD) എ�ിവ�് പ�തിയി�െട
പരിര� ഉറ�ാ��. ഉ�വിെ� ഉടമയായ
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കർഷകന് അപകട മരണ�ി�ം �ർ�േമാ
ഭാഗികേമാ ആയ അംഗൈവകല��ി�ം 5 ല�ം
�പ വെര ഇൻ�റൻസ്  പരിര���്.
�ീരസാ��നം - സമ� ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
�കാരം �ീരകർഷകർ, ��ംബാംഗ�ൾ, അവർ
വളർ�� ക�കാലികൾ എ�ിവ�് ചികി�ാ

സഹായം ഉൾെ�െട�� ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�
നൽ�� പ�തി �ീരവികസന വ��് �േഖന
നട�ിലാ��. �ടാെത �ീരകർഷക േ�മനിധി,
60 വയ�് �ർ�ിയാ�ിയ �ീരകർഷർ�്
െപൻഷൻ, ��ംബ െപൻഷൻ, ചികി�ാ

സഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം, മരണാന�ര
ധനസഹായം, വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം
എ�ിവ�ം സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിയായി
നട�ിലാ�ി വ��. �ീര സാ��നം പ�തിയിൽ
�വെട േചർ�� ഘടക�ളാ�ളളത്. 1.
ആേരാഗ� �ര�ാ േപാളിസി-80 വയ�വെര�ളള
കർഷകെ� ��ംബ�ിന് 1 ല�ം �പ വെര (with
pre-existing coverage upto 50,000/-)
കർഷക�െട മാതാപിതാ�ൾ�് �ായപരിധി
ബാധകമ�. 2. അപകട �ര�ാ േപാളിസി
(7ല�ം-education grant upto 50,000/-) 3.
ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ്  േപാളിസി - 18 വയ� �തൽ
60 വയ�വെര 1 ല�ം ഒ� വർഷേ��് 4.
േഗാ�ര�ാ േപാളിസി - 50,000/60,000/70,000
എ�ീ �കകളിൽ കറവ പ��െള ഇൻ�ർ
െച�ാ��താണ്.

(ബി)

സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയായ
േഗാസ��ി ല��മി�� കാര��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം �റ� �ീമിയം നിര�ിൽ
ക�കാലിക�െട മരണം, ഉത്പാദന �ത��ാദന
�മതാ ന�ം എ�ിവ �ലം ക�കാലി പരിപാലനം
ജീവേനാപാധിയായി�� കർഷക ��ംബ�ൾ�്
േനരിേട�ി വ�� ന��ം അനി�ിതത��ം
നിക�ി, അവർ�് ��ിര വ�മാനം ഉറ�ാ�ി,
�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ�െ�

നിലനിർ��തിന് സർ�ാ�ം വ��ം കർഷകർ�്
ഒ� ൈക�ാ�ായി ഈ പ�തിയി�െട
നിലനിൽ�ക എ�താണ് പരമ�ധാനമായ ല��ം.

(സി) കടെ�ണിയിലായ �ീര കർഷക�െട
സാ��ിക �ര��ായി �േത�ക ധനാശ�ാസ
പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(സി) �ഗസംര�ണ വ��ിൽ അനിമൽ റിേസാ�്
െഡവലപ്െമ�് പ�തി�് കീഴിൽ
�ീരകർഷകർ�് സഹായകമായ ഇ�റ�് സബ്
െവൻഷൻ �ീം എ� ധനാശ�ാസ പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. �ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ
കർഷകർ എ��ി�� േലാ�കൾ�് പലിശ
ഇന�ിൽ 5000/- �പ പരിധി നി�യി�്
സ�ിഡി നൽ�� പ�തിയാണിത്. ��ത
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പ�തി�് 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 125
ല�ം �പ അ�വദി�ി��്.
സം�ാനെ�ാ�ാെക 2500 തിരെ���

കർഷകർ�് ടി പ�തി െകാ�് �േയാജനം
ലഭി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


