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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 584 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) 2020-21 കാലഘ��ിൽ െവ�െ�ാ�ം, വരൾ�,
വന�ജീവി ആ�മണം, ��തിേ�ാഭം, കീടബാധ
എ�ിവ�ലം �ഷിനശി� കർഷകർ�് ഇൻഷ�ർ
െച� �ക ലഭി�ാ�തിനാൽ എ��ം േവഗം
ഇൻഷ�ർ െച� �ക ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എ)

സ�ീകരി�ി��്.

(ബി) ��തിേ�ാഭം �ല�� �ഷിനാശ�ിന്

ന�പരിഹാരം നൽകാൻ നട�് ബഡ്ജ�ിൽ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; ഇൻ�റൻസ്  �ക
നൽ��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 2021-22 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ സം�ാന വിള
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തിയിൽ ന�പരിഹാരം
നൽ��തിനായി 2000.00 ല�ം �പ
വകയി��ക�ം ആയത് അ�വദി�ക�ം
െച�ി��്. 22.03.2017െല സ.ഉ.(എം.എസ്)
നം.37/2017/�ഷി ഉ�രവ് �കാരം സം�ാന

വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി, ന�പരിഹാര േതാത്
വർ�ി�ി�െകാ�് �നരാവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വരികയാണ്. ഈ പ�തി �കാരം, േകരള�ിെല

�ധാനെ�� 25 കാർഷിക വിളകൾ�് (െത�്,
വാഴ, റ�ർ, ���ളക്, ക�ക്, ഏലം, ക�മാവ്,
ൈകത��, കാ�ി, ഇ�ി, േതയില, മര�ീനി,
മ�ൾ, െകാേ�ാ, നില�ടല, എ�്, പ��റി,
ജാതി, �ാ�, െവ�ില, പയർ വർ��ൾ, കിഴ�
വർ��ൾ, കരി�്, �കയില, െന�്) പരിര�
നൽ���്. �ടാെത സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)
നം.1192/2017/�ഷി തീയതി 13.12.2017 �കാരം
മാവ്, െച� ധാന��ൾ (�വരക്, ചാമ, വരക്, തിന,
പനിവരക്, �തിരവാലി) എ�ീ വിളകൾ�ം
��തിേ�ാഭം �ലം സംഭവി�� �ഷിനാശ�ിന്

ന�പരിഹാരം നൽകി വ��. വരൾ�,
െവ�െ�ാ�ം, ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ,
�ക�ം, �ഴലി�ാ�്, ഇടിമി�ൽ, കാ�തീ,
കടലാ�മണം, െകാ��ാ�് എ�ീ
��തിേ�ാഭ�ൾ�ം വന�ജീവി ആ�മണ�ി�ം
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പ�തി �കാരം സംര�ണം നൽ��ത്.
27.10.2017ൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം.1066/2017/�ഷി
ഉ�രവ് �കാരം േകാൾ നില�ൾ, ��നാട് ,
പാല�ാട്  എ�ീ �േദശ�ൾ �ടാെത
െനൽ�ഷി�് സം�ാനെ�വിേട�ം കീടേരാഗ
ബാധ�ലം ഉ�ാ�� നാശന��ൾ�്
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� ഏർെ���ിയി��്.
�ടാെത 28.12.2017 െല സ.ഉ(ൈക)നം.167/2017/
�ഷി ഉ�രവ് �കാരം വന�മി േവർതിരി��
ജ��െട �റ�� അസംര�ിത
വന�േദശ�ളിൽ വനം വ��ിെ� അ�മതിേയാ�
�ടി കർഷകർ െച�� �സ�/വാർഷിക വിളക�െട
�ഷി �ടി ഇൻ�റൻസ്  പരിധിയിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. കാലാകാല�ളിൽ സർ�ാർ
നി�യി�� നിര�ി�ം നിബ�നകൾ�ം

വിേധയമായി �ീമിയം �ക അട�  ്കർഷകർ�്
പ�തിയിൽ േചരാ��താണ്. സ��മാേയാ
പാ��ിേനാ �ഷിയിറ�� കർഷകർ�് ഈ
പ�തിയിൽ അംഗമാകാം. െനൽ�ഷി�് ��്
ഫാമിംഗ് നിലവി�� പാടേശഖര�ളിൽ
സജീവമായി �വർ�ി�� സമിതികൾ�്
െസ��റി�െടേയാ �സിഡ�ിെ�േയാ േപരിൽ
��് അടി�ാന�ി�ം ��് ഫാമിംഗ്
നിലവിലി�ാ� പാടേശഖര�ളിൽ നിലവി��
രീതിയിൽ വ��ിഗത അടി�ാന�ി�ം വിള
ഇൻഷ�റൻസിൽ അംഗമായി േചരാ��താണ്.
വിളകൾ��ാ�� �ർ� നാശ�ിന് മാ�േമ
ഇൻ�റൻസ്  ആ��ല��ിന് അർഹത��.
എ�ാൽ 12.12.2018 തീയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ)
നം.1198/2018/�ഷി ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
െനൽ�ഷി�് ന�പരിഹാരം കണ�ാ�േ�ാൾ
50% ൽ അധികം ന�ം ഉ�ായാൽ �ർ�
ന�മായി കണ�ാ�ി ന�പരിഹാരം
നൽകാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


