
കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

കാര്ഷിക 
വഷിളകള്ക്കും 
ഇന്്്വറന്്സ് 
പരഷിരക്ഷ
പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമുള്ള വിളനഷോശം നിങ്ങളുടെ വരുമഷോനടതെ ബഷോധിക്കുന്ികലേ?

കഷോലഷോവസ്ഷോ വ്യതിയഷോനം നിങ്ങളുടെ കഷോർഷിക വിളകൾക്ക് ഭീ്ണി  
ഉയർത്തുന്നുക്ഷോ?

വന്യമൃഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിളകടള നശിപ്ിക്കുന്നുക്ഷോ?

കവക്, നിങ്ങളുടെ കഷോർഷിക വിളകൾക്കും സംര്ണം?

പ്രധഷോനമന്തി ഫസൽ ബീമഷോ കയഷോജന (PMFBY)

പ്രധാൻമന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യ�ാജന�്രിൽ ആലപ്പുഴ, യ�ാട്ട�ം, പത്തനംത്രിട്ട 
എന്ീ ജ്രില്ല�ള്രിലല ലനല്ം എല്ലാ ജ്രില്ല�ള്രിലല വാഴയം മരച്ീന്രിയമാണ് വ്രിജ്ാപ
നം ലെയ്തു വരുന്ത്.

നഷ്ടപരിഹഷോര നിർണ്ണയ രീതികൾ
പദ്ധത്രിപ്ര�ാരം പ്രധാനമായം 4 തരത്ത്രിലാണ് നഷ്ടപര്രിഹാരം �ണക്ാക്കുന്ത്.

1. പരീ്ണവിളടവടുപ്ിടന അെിസ്ഷോനടപ്ടുതെി സീസൺ അവസഷോനം ലഭ്യമഷോകു
ന് നഷ്ടപരിഹഷോരം.

പരീക്ഷണ വ്രിളലവടുപ്് മുയേന പഞ്ാ�ത്ത്/യ്ാക്് അട്രിസ്ാനത്ത്രിൽ �ണ
ക്ാക്കുന് വ്രിളവ്രിയനയം (Actual Yield) അവ്രിലട �്രിയട്ടണ്്രി�്രിരുന് വ്രിളവ്രിലറെ 
(Guaranteed Yield) യതാതുമാ�്രി താരതമ്യലപ്ടുത്ത്രി പദ്ധത്രി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്് വ്രിയധ
�മാ�്രി നഷ്ടപര്രിഹാരം ലഭ്രിക്കും. 

വ്രിജ്ാപ്രിത പ്രയദശത്ത് പ്രസ്തുത സീസണ്രിൽ �ഥാർത്ഥത്ത്രിൽ ലഭ്രിച് വ്രിളവ് 
(Actual Yield) �്രിയട്ടണ്്രി�്രിരുന് വ്രിളവ്രിലന (Threshold Yield) അയപക്ഷ്രിച്് കുറവാ
ലണങ്്രിൽ (short fall in yield) ആ വ്രിജ്ാപ്രിത പ്രയദശത്ത് നഷ്ടപര്രിഹാരത്ത്രിനർഹ
തയണ്ാ�്രിര്രിക്കുന്താണ്. 

2. നെീൽ/വിതെക് വിതയ്ക്കൽ തെസ്സടപ്െൽ (Prevented sowing/Germination 
Failure) മൂലം ലഭ്യമഷോകുന് നഷ്ടപരിഹഷോരം

വ്രിജ്ാപ്രിത പ്രയദശലത്ത വ്രിളയലട വ്രിസ്ീർണ്ണത്ത്രിലറെ 75%ൽ കൂടുതൽ സ്ല
ത്ത് നാശനഷ്ടം ഉണ്ാവു��ാലണങ്്രിൽ പ്രത്രികൂല സാഹെര്യങ്ങൾ മൂലം വ്രിള�ൾക്കു
ണ്ാകുന് പൂർണ്ണ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ായള്ള നഷ്ടപര്രിഹാരം. ലനല്ല്രിന് മാത്ം ബാധ�ം.

3. ഇെക്ഷോല നഷോശനഷ്ടങ്ങൾ(Mid Season Adversity)ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹഷോരം
വ്രിതയ്ക്കൽ/നടീൽ �ഴ്രിഞ്് 30 ദ്രിവസത്ത്രിന് യശഷവും ല�ായ്ത്രിനു 15 ദ്രിവസത്ത്രി

നുമുമ്് വലരയം ഉള്ള �ാല�ളവ്രിൽ വ്രിള�ൾക്് ലവള്ളലപ്ാക്ം, വരൾച്, തുടർച്
�ാ� വരണ് �ാലാവസ് തുടങ്ങ്രി�വ മൂലം നഷ്ടം ഉണ്ാവു�യം തന്മൂലം ഒരു പ്രയദശ
ലത്ത പ്രതീക്ഷ്രിത വ്രിളവ് സാധാരണ ലഭ്യമായ�ണ് വ്രിളവ്രിലനക്ാൾ 50% ൽ 
കുറയ�യം ലെയ്യുന് സാഹെര്യത്ത്രിൽ പദ്ധത്രി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്് വ്രിയധ�മാ�്രി 
നഷ്ടപര്രിഹാരം ലഭ്രിക്കും. എല്ലാ വ്രിള�ൾക്കും ബാധ�ം.

4. വ്യക്ിഗത നഷ്ടങ്ങൾ(Localised Risks)ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹഷോരം
ഇൻഷുറൻസ് �ാല�ളവ്രിൽ ലവള്ളലപ്ാക്ം (ലനല്ല് ഒഴ്രില�യള്ള വ്രിള�ൾ), 

ആല്രിപ്ഴമഴ, ഇട്രിമ്രിന്ൽ മൂലം ഉണ്ാകുന് തീ പ്രിട്രിത്തം, യമഘവ്രിസ് യഫാടനം, മണ്ണ്രി
ട്രിച്്രിൽ, ഉരുൾലപാട്ടൽ  മൂലമുണ്ാകുന് വ്യക്്രിഗത വ്രിളനാശങ്ങൾക്കും പര്രിരക്ഷ 
ലഭ്രിക്കും. 

നഷ്ടം സംഭവ്രിച്ചു 72 മണ്രിക്കൂറ്രിനുള്ള്രിൽ �ർഷ�രുലട അറ്രി�്രിപ് ്ന്രിർബന്ം.

പുനരഷോവിഷ്കൃത കഷോലഷോവസ്ഷോധിഷ്ിത വിള ഇൻഷുറൻസക്      
പദ്ധതി (RWBCIS)

�ാലാവസ്ാധ്രിഷ്്രിത വ്രിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധത്രി�്രിൽ മറ്് ജ്രില്ല�ള്രിലല ലനല്ല്, 
കുരുമുള�്, ഇഞ്്രി, മഞ്ൾ, ഏലം, ജാത്രി, പപനാപ്്രിൾ, �ര്രിമ്് �വുങ്ങ്, വാഴ, 
�ശുമാവ്, മാവ്, തക്ാള്രി, ല�ായക്ാ, പാവൽ, പടവലം, പ�ർ, കുമ്ളം, മത്തൻ, 
ലവള്ളര്രി, ലവണ്, പച്മുള�്, ലെറുധാന്യങ്ങൾ എന്്രിവ രണ്് സീസണ്രിലം ബീൻസ്, 
�ാരറ്്, �ായബജ്, ലവളുത്തുള്ള്രി, ഉരുളക്്രിഴങ്ങ് എന്്രിവ റാബ്രി സീസണ്രിലം വ്രിജ്ാ
പനം ലെയ്തുവരുന്നു.

ലവള്ളലപ്ാക്ം മൂലം എല്ലാ വ്രിള�ൾക്കും, വാഴ, ജാത്രി, കുരുമുള�്, �വുങ്ങ്, 
ല�ായക്ാ, ഏലം എന്ീ വ്രിള�ൾക്് �ാറ്റുമൂലം ഉണ്ാകുന് നഷ്ടങ്ങൾക്കും ആലപ്പുഴ, 
�ാസർയഗാഡ് ഒഴ്രില� മലറ്ല്ലാ ജ്രില്ല�ള്രിലലയം എല്ലാ വ്രിള�ൾക്കും ഉരുൾലപാട്ടല്രി
നും വ്യക്്രിഗത ഇൻഷുറൻസ് ആ�്രി �ണക്ാക്്രി യജാ�്രിറെ് �മ്്രിറ്്രി ഇൻസ് ലപക്ഷൻ 
പ്ര�ാരം നഷ്ടപര്രിഹാരം നൽകുന്താണ്. ഇങ്ങലന നൽ�്രി� നഷ്ടപര്രിഹാരത്തു� 
സീസണ് അവസാന്രിക്കുയമ്ാൾ ലഭ്രിക്കുന് �ാലാവസ് റ്രിയപ്ാർട്ടുമാ�്രി താരതമ്യം 
ലെയ്ത അധ്രി� തു� ഉലണ്ങ്്രിൽ �ർഷ�ന് നൽകും.

കഷോർഷികവികസന കർഷകക്മ വകുപ്ക് - 
ഫഷോം ഇൻഫർകമഷൻ ബയൂകറഷോ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതഷോതക് പഞ്ഷോയതെക്/മുനിസിപ്ഷോലിറ്ി/
കകഷോർപ്കറഷനുകളിടല കൃഷിഭവനുമഷോയി ബന്ധടപ്ടുക.

വഷോർഷിക വരിസംഖ്യ - 100 രൂപ, 15 വർഷകതെക്ക് - 1000 രൂപ
കകരളകർഷകൻ - വഷോയിക്കുക... വരിക്ഷോരഷോവുക...

 കർഷകർക്ഷോയി കകന്ദ്ര-സംസ്ഷോനസർക്ഷോർ 3 വിള  
ഇൻഷുറൻസക് പദ്ധതികൾ നെപ്ിലഷോക്കുന്നു, കുറഞ്ഞ പ്രീമിയതെിൽ  

കഷോർഷിക വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസക് പരിര് ഉറപ്ഷോക്കുന്നു. 



എന്ഷോണക് സംസ്ഷോന വിള ഇൻഷ്വറൻസക് പദ്ധതി?
 y 27 ഇനം �ാർഷ്രി�വ്രിള�ൾക്് വ്രിവ്രിധ പ്രകൃത്രിദുരന്തങ്ങൾ ന്രിമ്രിത്തമുണ്ാകുന്  കൃ
ഷ്രിനാശത്ത്രിന് നഷ്ടപര്രിഹാരം നൽകുന് പദ്ധത്രി. 

 y വരൾച്, ലവള്ളലപ്ാക്ം, ഉരുൾലപാട്ടൽ, മണ്ണ്രിട്രിച്്രിൽ, ഭൂമ്രികുലക്ം/ഭൂ�മ്ം, �ടലാ
ക്രമണം, ചുഴല്രിക്ാറ്,് ല�ാടുങ്ാറ്,് ഇട്രിമ്രിന്ൽ, �ാട്ടുതീ, വന്യമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണം 
എന്്രിവ മൂലമുണ്ാകുന് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്് ഈ പദ്ധത്രി�്രിലൂലട സംരക്ഷണം ലഭ്രിക്കും.

നിബന്ധനകൾ എടന്ലേഷോം?
 y പ്രീമ്രി�ംതു� അടച് ദ്രിവസം മുതൽ ഏഴു ദ്രിവസങ്ങൾക്കുയശഷം മാത്യമ നഷ്ടപര്രി
ഹാരത്ത്രിന് അർഹതയള്ളൂ.

 y വ്രിള�ൾക്് ഉണ്ാക്കുന് പൂർണ്ണനാശത്ത്രിനു മാത്യമ നഷ്ടപര്രിഹാരം ലഭ്രിക്കു�
യള്ളൂ. ഭാഗ്രി�മാ� നഷ്ടം �ണക്ാക്കുന്തല്ല. എന്ാൽ ലനൽകൃഷ്രിക്് നഷ്ടപര്രി
ഹാരം �ണക്ാക്കുയമ്ാൾ 50 ശതമാനത്ത്രിൽ അധ്രി�ം നാശനഷ്ടം ഉണ്ാ�ാൽ 
ആ�ത് പൂർണ്ണ നാശനഷ്ടമാ�്രി �ണക്ാക്്രി നഷ്ടപര്രിഹാരം ലഭ്രിക്കുന്താണ്.

 y കൃഷ്രിഭൂമ്രി�്രിലല വ്രിള�ൾ പൂർണ്ണമാ�്രി ഇൻഷ്വർ ലെയ്യണം.

ആർടക്ലേഷോം അംഗമഷോകഷോം?
1.  സ്വന്തമായ�ാ പാട്ടത്ത്രിയനാ കൃഷ്രി�്രിറക്കുന് �ർഷ�ർക്് അവരുലട വ്രിള�ൾ 

ഇൻഷ്വർ ലെയ്യാം.

2. ലനൽകൃഷ്രിയ്ക്ക് ഓയരാ �ർഷ�നും പ്രയത്യ�മായ�ാ ഗ്രൂപ്് ഫാമ്രിംഗ് ന്രിലവ്രിലള്ള 
പാടയശേരങ്ങള്രിൽ ഗ്രൂപ്് അട്രിസ്ാനത്ത്രിയലാ പദ്ധത്രി�്രിൽ അംഗമാ�ാം.

എങ്ങടന അംഗമഷോകഷോം?
1.  കൃഷ്രിഭവൻ വഴ്രി�ാണ് പദ്ധത്രി നടപ്ാക്കുന്ത്.

2.  പദ്ധത്രി�്രിൽ അംഗമാ�ാൻ ഉയദേശ്രിക്കുന് �ർഷ�ൻ ഇത്രിനാ�്രി ന്രിശ്ച�്രിച്്രിട്ടുള്ള 
അയപക്ഷ പൂര്രിപ്്രിച്് യരേ�ൾസഹ്രിതം കൃഷ്രിഭവന്രിൽ നൽ�ണം.

3. കൃഷ്രിഭവന്രിൽ ന്രിന്നും ന്രിശ്ച�്രിച് പ്രീമ്രി�ംതു� ഇത്രിനാ�്രി ന്രിയ�ാഗ്രിച് ഏജറെ് 
വഴ്രിയ�ാ യനര്രിയട്ടാ ജ്രില്ലാസഹ�രണബാങ്്രിയലാ, ഗ്ാമീണബാങ്് ശാേ�ള്രിയലാ 
അടയ്ക്കണം. ഇത്രിലറെ അട്രിസ്ാനത്ത്രിൽ യപാള്രിസ്രി �ർഷ�നു നല്ം.

വിളനഷോശം സംഭവിച്ഷോൽ കർഷകർ എന്തു ടെയ്യണം?
1.  വ്രിളനാശം സംഭവ്രിച്് 15 ദ്രിവസത്ത്രിനുള്ള്രിൽ ന്രിർദേ്രിഷ്ടയഫാറത്ത്രിൽ കൃഷ്രിഭവന്രിൽ 

അയപക്ഷ നൽ�ണം.

2.  പര്രിയശാധന �ഴ്രിയംവലര നാശനഷ്ടം സംഭവ്രിച് വ്രിള�ൾ അയതപട്രി ന്രിലന്രിർ
യത്തണ്താണ്.

3. അർഹമാ� നഷ്ടപര്രിഹാരം ഓയരാ �ർഷ�യറെയം അക്കൗണ്്രിൽ ന്രിയക്ഷപ്രിക്കും.

റബ്ബർ
ഒരു മരത്ത്രിന് ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ` 3 
3 വർഷയത്തക്് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ `7.50

1 മരത്ത്രിന് ` 1000

�ശുമാവ്
ഒരു മരത്ത്രിന് ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ` 3
3 വർഷയത്തയ്ക്ക് ` 7.50

1 മരത്ത്രിന് ` 750

വാഴ
(എ) ഏത്തൻ, �പ്
(ബ്രി) ഞാല്രിപ്പൂവൻ
(സ്രി) മറ്്രിനങ്ങൾ ഒരു വാഴയ്ക്ക് `3

(എ) കുലയ്ക്കാത്തത്രിന് `150 
(ബ്രി) കുലയ്ക്കാത്തത്രിന് `100
(സ്രി) കുലയ്ക്കാത്തത്രിന് `50

(എ) കുലച്ത്രിന് `300
(ബ്രി)കുലച്ത്രിന് `200
(സ്രി) കുലച്ത്രിന് ` 75

മരച്ീന്രി 0.02 ലഹക്ടറ്രിന് `3 ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 10000
പ�തച്ക് 0.02 ലഹക്ടറ്രിന് `37.50 ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 50000

കുരുമുള�്
ഒരു താങ്ങു മരത്ത്രിലള്ളത്രിന് ഒരു വർഷ
യത്തക്് ` 1.50 മൂന്നു വർഷയത്തയ്ക്കു ഒന്്രിച്ട
ച്ാൽ `3

ഓയരാ താങ്ങു മരത്ത്രിലം 
ഉള്ളത്രിന് ` 200  വീതം

ഏലം
ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ലഹക്ടറ്രിന് ` 1500
മൂന്നു വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ ` 3750

 ലഹക്ടർ ഒന്്രിന്  ` 60000

ഇഞ്്രി 0.02 ലഹക്ടറ്രിന് ` 15 ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 80000
മഞ്ൾ 0.02 ലഹക്ടറ്രിന് ` 15 ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 60000

�ാപ്്രി
ഒരു ലെട്രിക്് ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ` 1.50 
മൂന്നു വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ ` 3

ഒരു മരത്ത്രിന് `350

യത�്രില
ലഹക്ടലറാന്്രിന് ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ` 1500 
3 വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ ` 3750

ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 70000
ഇൻഷ്വർ ലെയ്തത്രിലറെ 10% യമാ, 2 
ലഹക്ടയറാ ഏതായണാ കുറവ് 
അത്രിന് നഷ്ടപര്രിഹാരം 
നൽ�ാവുന്താണ്

ല�ായക്ാ
ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒരു മരത്ത്രിന് ` 1.50
മൂന്നുവർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ ` 3

ഒരു മരത്ത്രിന് ` 300

ന്രിലക്ടല 0.1 ലഹക്ടറ്രിന് ` 37.50 ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 12000

എള്ള് 0.1 ലഹക്ടറ്രിന് ` 37.50 ലഹക്ടർ ഒന്്രിന് ` 12500
പച്ക്റ്രി
(പന്തലള്ളവയം,
പന്തല്രില്ലാത്തവയം)

10 ലസറെ്രിന് ` 10
പന്തല്രില്ലാത്തവയ്ക്ക് ലഹക്ടലറാന്്രി
ന് ` 25000 പന്തലള്ളവയ്ക്ക് 
ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 40000

വിളകള് അടയ്ക്കേണ്ട
പ്രീമിയം

നഷ്ടപരിഹാര
ക്�ാ�്

ലതങ്ങ്
ലതലങ്ങാന്്രിന് `2 ഒരു വർഷയത്തക്്  
(3 വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ  
ലതലങ്ങാന്്രിന് `5)

ലതലങ്ങാന്്രിന് `2000

�മു�്
ഒരു മരത്ത്രിന് ഒരു വർഷയത്തക്് ` 1.50
3 വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ  
മരലമാന്്രിന് `3

1 മരത്ത്രിന് `200

സംസ്ഷോന വിള ഇൻഷുറൻസക് പദ്ധതിപ്രകഷോരം  
ഇൻഷ്വർ ടെയ്യഷോവുന് വിളകളും വിവരങ്ങളും

ജാത്രി
ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക്  ഒരു മരത്ത്രിന് ` 3 
3 വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ ` 7.50

  ` 3000 ഒരു മരത്ത്രിന്

ഗ്ാമ്പു
ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒരു മരത്ത്രിന് ` 3 
3 വർഷയത്തയ്ക്ക് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ ` 7.50

  ` 1000 ഒരു മരത്ത്രിന്

ലവറ്്രില ഒരു വർഷയത്തയ്ക്ക് ലസലറൊന്്രിന് ` 7.50 ലസലറൊന്്രിന് ` 1000

പ�ർ വർഗ്ഗങ്ങൾ 0.10 ലഹക്ടറ്രിന് ` 19 ലഹക്ടറ്രിന് ` 10000
�്രിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ
(യെന,  മധുര�്രിഴ
ങ്ങ് )

(എ) യെനകൃഷ്രിക്് 7.50/- 
(ബ്രി) മധുരക്്രിഴങ്ങ്  കൃഷ്രിക്് 4.50/-

യെന ലഹക്ടറ്രിന് ` 35000 
മധുര�്രിഴങ്ങ്
ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 15,000

�ര്രിമ്് 0.10 ലഹക്ടറ്രിന് 90/- ലഹക്ടലറാന്് ` 50000

പു��്രില 0.02 ലഹക്ടറ്രിന് 3/- ലഹക്ടലറാന്്രിന് ` 20000

ലനല്ല് 0.10 ലഹക്ടറ്രിന് 25/-  

45 ദ്രിവസത്ത്രിന�മുള്ള 
വ്രിള�ൾക്് ലഹക്ടറ്രിന് `15000 
45 ദ്രിവസത്ത്രിനുയശഷമുള്ള 
വ്രിള�ൾക്് ലഹക്ടറ്രിന് `35000 
(�ീടയരാഗബാധ  കൃഷ്രി ഭവന്രിൽ 
അറ്രി�്രിച്് യവണ്
നടപട്രി�ൾ എടുത്തത്രിനു 
യശഷവും നഷ്ടമുണ്ാ�ാൽ മാത്യമ 
നഷ്ടപര്രിഹാര തു�യ്ക്ക് അർഹത 
ഉണ്ാ�്രിര്രിക്കു�യള്ളൂ

മാവ്
ഒരു മരത്ത്രിന്ഒരു വർഷയത്തക്് 10 രൂപ 
3 വർഷ യത്തക്് ഒന്്രിച്ടച്ാൽ മരലമാന്്രി
ന് 25 രൂപ

10 വർഷം വലര പ്രാ�മുള്ള 
മരങ്ങൾക്് 
1 മരത്ത്രിന് 1000 രൂപ 10 
വർഷത്ത്രിനുയമൽ പ്രാ�മുള്ള 
മരങ്ങൾക്് 1 മരത്ത്രിന് 2000 രൂപ

ലെറുധാന്യങ്ങൾ
0.1 ലഹക്ടറ്രിന് 25 രൂപ (ലസറെ്രിന് 1രൂപ 
ന്രിരക്്രിൽ)

വ്രിതച്് 45 ദ്രിവസത്ത്രിന�ം ഉള്ള 
വ്രിള�ൾക്് ലഹക്ടലറാന്്രിന് 
10000 രൂപ. 45 ദ്രിവസത്ത്രിനു 
മു�ള്രിലള്ള വ്രിള�ൾക്് 
ലഹക്ടലറാന്്രിന് 25000/- രൂപ

ലനല്ല്, ലെറുധാന്യങ്ങൾ എന്്രിവ വ്രിതച്് 15 ദ്രിവസം �ഴ്രിഞ്് 45 ദ്രിവസത്ത്രിന�ം 
ഇൻഷ്വർ ലെയ്യാവുന്താണ്.

ദീർഘ�ാല വ്രിള�ൾ �ാ�്ച്ചു തുടങ്ങുന്തുവലരയള്ള �ാല�ളവ്രിയലക്ാ�്രി പ്രയത്യ� 
വ്രിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധത്രിയണ്്.

കകന്ദ്രഷോവിഷ്കൃത വിള ഇൻഷ്വറൻസക് പദ്ധതികൾ ഏടതലേഷോം?

പ്രധാൻമന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യ�ാജനയം (PMFBY) പുനരാവ്രിഷ്കൃത �ാലാവസ്ാ
ധ്രിഷ്്രിത വ്രിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധത്രിയം [Restructured Weather Based Crop Insurance 
Scheme (RWBCIS)] യമാണ് യ�ന്ദാവ്രിഷ്കൃത വ്രിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധത്രി�ൾ.

എകപ്ഷോഴഷോണക് കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ കെരഷോൻ കഴിയുക?
യ�രളത്ത്രിൽ ോര്രിഫ് (വ്രിര്രിപ്് ), റാബ്രി 1 (മുണ്�ൻ), റാബ്രി 2 (പുഞ്) എന്്രിങ്ങ

ലന മൂന്് സീസണു�ള്രിൽ �ർഷ�ർക്് പദ്ധത്രി�്രിൽ യെരാവുന്താണ്. 

പദ്ധതിയിൽ കെരഷോൻ കർഷകർ ആടരയഷോണക് സമീപികക്്തക്?
അതാതു സീസണു�ള്രിൽ സർക്ാർ വ്രിജ്ാപനം വന്നു �ഴ്രിഞ്ാൽ ന്രിശ്ച്രിത 

തീ�ത്രിക്് മുൻപാ�്രി (അക്ഷ� യ�ന്ദങ്ങൾ/ജനയസവന യ�ന്ദങ്ങൾ/കൃഷ്രിഭവനു
�ൾ/പ്രാഥമ്രി� സഹ�രണ സംഘങ്ങൾ/�ാർഷ്രി�വായ്പ എടുത്ത്രിട്ടുള്ള മറ്റു ബാങ്കു
�ൾ എന്്രിവരുമായ�ാ അഗ്്രി�ൾച്ർ ഇൻഷുറൻസ് �മ്ന്രിയമായ�ാ ബന്ലപ്ട്ട് 
പദ്ധത്രി�്രിൽ യെരാവുന്താണ്.


