
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6568 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഫസൽ ഭീമാ േയാജന ഇൻ�റൻസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ചി�ർ താ��ിൽ െനൽ�ഷി�ാ�� പലിശരഹിത
വാ�െയ��േ�ാൾ ഫസൽ ഭീമാ േയാജന
ഇൻ�റൻസ്  �ീമിയം നൽകിയ മി� കർഷകർ�ം
2019-െല ര�ാം വിള�െട�ം 2020-െല ഒ�ാം
വിള�െട�ം ഫസൽ ഭീമാ േയാജന ഇൻ�റൻസ്
ആ��ല��ൾ ബ�െ�� ഇൻ�റൻസ്  ക�നി
വിതരണം െച�ി�ിെ�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം വിശദമായി
അേന�ഷി�േമാ;

(എ) േക�ാവി�ത വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തികളായ
�ധാനമ�ി ഫസൽ ഭീമ േയാജന (PMFBY),
�നരാവി�ത കാലാവ� വിള ഇൻഷ�റൻസ്
പ�തി�ം (RWBCIS) േകരള�ിൽ

നട�ിലാ��ത് േക� സർ�ാരിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� അ�ികൾ�റൽ ഇൻഷ�റൻസ്
ക�നി ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ്  (AICIL) ആണ്.
കർഷകർ�് പ�തി �കാര�� ന�പരിഹാരം
ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യിൽെ��തിെന
�ടർ�് അ�ികൾ�റൽ ഇൻഷ�റൻസ്
ക�നിേയാട്  വിവരം അേന�ഷി�തിൽ,
ന�പരിഹാരം ലഭിേ�� വളെരയധികം
കർഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�കൾ �ാഥമിക
സഹകരണ ബാ�കളിലാെണ�ം േകരള ബാ�്
�പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി IFSC േകാഡ്
നൽ���മായി ബ�െ�� വിഷയ�ളാണ്
കർഷക�െട അ�ൗ�കളിൽ DBT �േഖന �ക
വരവ് വ��തിന് തട�ം ഉ�ായെത�ം അ�വഴി
നിരവധി കർഷകർ�് അയ� ന�പരിഹാര �ക
തിരിെക വ�താ�ം ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി
അറിയി�. പ�തി നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായ
AICIL അറിയി�തിൻ �കാരം പാല�ാട്
ജി�യിെല ചി�ർ താ��ിെല കർഷകർ�്
അർഹമായ 15.45 േകാടി �പ�ം (റാബി 2019െല)
32.19 േകാടി �പ�ം (ഖാരിഫ് 2020) യഥാ�മം
2021 �ൺ, െസപ്�ംബർ മാസ�ളിൽ കർഷകർ
പ�തി േപാർ�ലിൽ േരഖെ���ിയ അ�ൗ�്
ന�രിേല�് വരവ് വ�ക��ാെയ�ി�ം റാബി
2019െല 11.31 േകാടി �പ�ം ഖാരിഫ് 2020െല
20.22 േകാടി �പ�ം തിരിെക വരിക��ായി.
��ത വിഷയം �ഷി ഡയറ�ർ േക�സർ�ാർ
ഉേദ�ാഗ��മായി�� വീഡിേയാ
േകാൺഫറൻസിൽ ഉ�ിയി�ക�ം �ടർ�്
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ആയത് േരഖാ�ലം േക� സർ�ാരിന്
അറിയി�ക�ം െച�. �ടർ�് ന�പരിഹാരം
കർഷകർ�് DBT �േഖന മാ�േമ നൽ�ക��
എ� നയ�ിെ� �ടി അടി�ാന�ിൽ

േക�സർ�ാർ അ�ികൾ�റൽ ഇൻഷ�റൻസ്
ക�നി ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡിന് കർഷക�െട
ആധാർ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ക�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ 2021 െസപ്�ംബർ, ഒേ�ാബർ
മാസ�ളിൽ ആധാർ അധി�ിത േപെ��്
നട�ക��ായി എ�ം അ�ികൾ�റൽ
ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ്
അറിയി�ി��്.

(ബി)

ഇനി�ം എ� കർഷകർ�് എ� �ക ഇൻ�റൻസ്
ക�നി നൽകാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സർ�ാർ ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി�്
കർഷക�െട ആധാർ വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ിയതിെന �ടർ�് ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി
തിരിെക വ� റാബി 2019െല 11.31 േകാടി �പ�ം
ഖാരിഫ് 2020െല 20.22 േകാടി �പ�ം 2021
െസപ്�ംബർ ഒേ�ാബർ മാസ�ളിൽ ആധാർ

അധി�ിത േപെ��് നട�ിയി�െ��്

അറിയി�ി��്. അ�കാരം വീ�ം അയ�
�കയിൽ കർഷക�െട അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ാൻ
സാധി�ാെത തിരിെക വ�ി��തിെ� വിവര�ൾ
ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി�െട പ�ാളി� ബാ�ായ
ആ�ിസ്  ബാ�ിൽ നി�ം ലഭിേ����് എ�്
അ�ികൾ�റൽ ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി ഓഫ് ഇ��
ലിമി�ഡ്  (AICIL) അറിയി�ി��്.

(സി)
അർഹരായ ��വൻ കർഷകർ�ം അ�ികൾ�റൽ
ഇൻ�റൻസ്  ക�നികളിൽ നി�ം ഇൻ�റൻസ്
ആ��ല��ൾ സമയബ�ിതമായി ലഭി��തിന്
എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) അർഹരായ ��വൻ കർഷകർ�ം ആ��ല��ൾ

വിതരണം െച��തി�� നടപടികൾ
അ�ികൾ�റൽ ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി ഓഫ് ഇ��
ലിമി�ഡ്  (AICIL) സ�ീകരി�ണെമ� കർശന
നിർേ�ശം േക� സർ�ാർ സം�ാന സർ�ാർ
ആവശ�െ��ത�സരി�  ്നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


