
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1596 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ്
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

കാർഷിക വിളകൾ�് അ�വദി� വ��
ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എ) പരി�രി� സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തി,
േക�ാവി�ത വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തികളായ
�ധാനമ�ി ഫസൽ ബീമ േയാജന (PMFBY),
�നരാവി�രി� കാലാവ�ാധി�ിത വിള
ഇൻ�റൻസ്   പ�തി (RWBCIS) എ�ിവയാണ് 
�ഷി വ��്  �േഖന കാർഷിക വിളകൾ�് 
അ�വദി� വ�� ഇൻ�റൻസ്  പരിര�കൾ.

(ബി)

വിളകൾ�് നാശന�ം സംഭവി��
സാഹചര��ിൽ കർഷകർ�് അ�വദി� വ��
ന�പരിഹാര �ക വർ�ി�ി� നൽ��തി� േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ��തിേ�ാഭം �ല��ാ�� �ഷി നാശന��ിന് 
േ��് ഡിസാ�ർ െറേ�ാൺസ്  ഫ�ിൽ (എസ്
ഡി ആർ എഫ്) നി�ാണ്  കർഷകർ�്  ധന
സഹായം നൽ��ത്. എസ്  ഡി ആർ എഫ്-ൽ
നി�്  ധനസഹായം നൽ�� മാനദ�ം േക�
സർ�ാർ പരി�രി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ

��ത ഫ�ിൽ നി�ം നൽ�� ധനസഹായം
�നർനിർ�യി�െകാ�്  അതാത്  സമയം ഉ�രവ് 
�റെ��വി�ാ��്. 29.09.2015 തീയതിയിെല
സ.ഉ. (ൈക) നം.182/2015 �ഷി �കാരം േ��് 
ഡിസാ�ർ െറേ�ാൺസ്  ഫ�ിൽ (എസ്  ഡി
ആർ എഫ്) നി�്  ന�പരിഹാരം നൽ��തിന് 
�റവ്  വ� സാഹചര��ിൽ ഇതിന്  ഉപരിയായി
കർഷകർ�്  സം�ാന വിഹിതം ഉയർ�
നിര�ിൽ നൽ��തിന്  ���ി നി�യി�ി��് .
ഈ ഉ�രവ്  01.04.2015 �തൽ �ാബല��ിൽ

ഉ�്. �ടാെത 22.03.2017െല സ.ഉ.(എം.എസ്)
നം. 37/2017/�ഷി ഉ�രവ്  �കാരം
�നരാവി�രി� സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്  
പ�തിയി�െട േകരള�ിെല �ധാനെ�� 27
കാർഷിക വിളകൾ�്  ന�പരിഹാരം നൽ��.
ന�പരിഹാര �ക വർ�ി�ി�� വിഷയം
നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.

(സി) വരൾ� , �ളയം മ�് ��തിേ�ാഭ�ൾ എ�ിവ
കാർഷിക വിളകൾ�് സാരമായ നാശന��ൾ

(സി) ��തിേ�ാഭ�ൾ �ല��ാ�� �ഷി നാശ�ിന് 
സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തിയിൽ
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വ��� സാഹചര��ിൽ കാർഷിക വിളകൾ�്
സമ�മായ ഒ� ഇൻഷ�റൻസ്  നയം
�പീകരി��തി� േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി�ിത �ീമിയം അട�  ് അംഗമാ�� കർഷകർ�് 
നി�ിത നിര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ

ന�പരിഹാരം നൽ��. വ��ികൾ��ാ��

വിളനാശം ഓേരാ�ായി പരിേശാധി�  ്
ന�പരിഹാരം നൽ�� രീതി അവലംബി�ാണ് 
സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��ത്. 22.03.2017െല സ.ഉ. (എം.എസ്  ) നം.
37/2017/�ഷി ഉ�രവ്  �കാരം വിള ഇൻ�റൻസ്  
പ�തി �കാര�� ന�പരിഹാരേ�ാത് 
വർ�ി�ി�െകാ�്  �നരാവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി
വരികയാണ്. ഈ പ�തി �കാരം 27 കാർഷിക
വിളകൾ�്  ��തിേ�ാഭം �ല�ം, വന�ജീവി
ആ�മണം �ല��ാ�� �ഷി നാശ�ി�ം

ന�പരിഹാരം നൽകി വ��.
വ��ികൾ��ാ�� വിളനാശം ഓേരാ�ായി
പരിേശാധി�  ് സർ�ാർ കാലാകാല�ളിൽ
നി�യി�� നിര�ിൽ ന�പരിഹാരം
അ�വദി�ണെമ� നയ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ്  നിലവിൽ സം�ാന വിള
ഇൻ�റൻസ്   പ�തി �നരാവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി
വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


