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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 273 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

�ീ. പി. �സാദ്

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ടെര��ാ�� കാലാവ�

വ�തിയാന�ം ��തി േ�ാഭ��ം �ലം വിളനാശം

സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം

യഥാസമയം നൽ��തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��തിേ�ാഭം �ലം വിളനാശം ഉ�ാ��

സാഹചര��ിൽ ��തി�ര��ൾ�ാ��

അടിയ�ിര പരിപാടി പ�തി �േഖന

വിളനാശ�ിന് ന�പരിഹാരമായി സം�ാന

വിഹിത�ം സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ

നി�� വിഹിത�ം നൽ���്. �ടാെത

സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി �േഖന

ഇൻ�ർ െച� വിളകൾ�് നാശന�ം

സംഭവി�േ�ാൾ പ�തി മാനദ��ൾ�ം

നിര�കൾ�ം വിേധയമായി ന�പരിഹാരം

നൽ���്.

      ഈ പ�തികൾ �ഷിവ��ിെ� AIMS
േപാർ�ൽ �േഖനയാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത്.
യഥാസമയം കർഷകർ�് ന�പരിഹാര�ിനായി

അേപ�ി��തി�ം, പരിേശാധനകൾ�ം

അംഗീകാര�ി�ം േശഷം �ക അതാ�

കർഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�്

അ�വദി��തി��� സംവിധാനം നിലവിൽ

എയിംസ്  േപാർ�ൽ �േഖന നട�ിലാ�ി വ��.

   വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി AIMS േപാർ�ലിൽ

ഉൾെ���ിയതി�െട കർഷകർ�് പ�തിയിൽ

അംഗമാ��തി�ം, േപാളിസി ലഭ�മാ��തി�ം

ന�പരിഹാരം േനരി�് കർഷക�െട ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് Centralised DBT
സംവിധാന�ി�െട നൽ��തി�ം

സാ��മാ���്. അ�വഴി കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ി ആ��ല�ം കർഷകർ�് േവഗ�ിൽ

ലഭ�മാ��തിന് സാധ�മാ���്.
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      �ടാെത േക�സർ�ാ�മായി സംേയാജി�്

േക�ാവി�ത വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തികളായ

�ധാനമ�ി ഫസൽ ബീമാ േയാജന,
കാലാവ�ാധി�ിത വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി

എ�ിവ�ം അ�ികൾ�റൽ ഇൻ�റൻസ്  ക�നി

�േഖന നട�ിലാ���്.

(ബി)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം

�ൻകാല�െള അേപ�ി�് കർഷകർ�് ��തൽ

�ക ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�ാൻ

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം

2021-22 വർഷ�ിൽ ��തിേ�ാഭ

�രിതാശ�ാസ�ിന് സം�ാന വിഹിതമായി

6743.86 ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം ആയതിൽ

വിളനാശം സംഭവി� കർഷകർ�്

ന�പരിഹാരമായി 6493.47781 ല�ം �പ�ം,
മടവീ�യിൽ നാശന�ം സംഭവി� കർഷകർ�് മട

�ന��ാരണ�ിന് 12.16347 ല�ം �പ�ം,
വിത� െനൽ�ാട�ൾ��ായ

നാശന��ിനായി കർഷകർ�് സൗജന�മായി

െനൽ വി�് നൽകിയ ഇന�ിൽ സം�ാന

വി�് വിതരണ അേതാറി�ി�് 200.00 ല�ം

�പ�ം, കീടേരാഗ ബാധ ഉ�ായ കർഷകർ�്

ആയ� നിയ�ി��തിനായി 23.66608 ല�ം

�പ�ം േചർ�് ആെക 6729.30736 ല�ം �പ

വിതരണം െച�ി��്. സം�ാന �ര�

�തികരണ നിധിയിൽ നി�ം 1690.62807 ല�ം

�പ�ം വിതരണം െച�ി��്. 

       �ടാെത സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്

പ�തി�െട ന�പരിഹാരം നൽ��തിനായി

സം�ാന സർ�ാർ 3200.00 ല�ം �പ

അ�വദി�ക�ം ആയതിൽ 3179.95005 ല�ം

�പ വിതരണം െച�ക�ം െച�ി��്. പരി�രി�

സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി ഫ�ിൽ

നി�ം 825 ല�ം �പ നൽകിയി��്. 2022-2023
സാ��ിക വർഷ�ിൽ സം�ാന വിള

ഇൻ�റൻസ്  പ�തി�െട ന�പരിഹാരം

നൽ��തിനായി 3000.00 ല�ം �പ

അ�വദി�ി��്. ആയത് വിതരണം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

      േക� വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തികളായ

�ധാനമ�ി ഫസൽ ബീമാ േയാജന,
കാലാവ�ാധി�ിത വിള ഇൻ�റൻസ്

പ�തി�ായി �ീമിയം സബ്  സിഡി�െട

സം�ാന വിഹിതമായി 6014.02090 ല�ം �പ

നട�ി�് ഏജൻസി ആയ ഇൻ�റൻസ്  ക�നി�്

വിതരണം െച�ി��്.
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(സി) �ഷിനാശം ഉ�ായാൽ കർഷകർ�് കാലതാമസം

�ടാെത ന�പരിഹാരം നൽ��തിന്

ഇൻ�റൻസ്  വ�വ�കൾ പരി�രി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 01/06/2019 �തൽ AIMS (Agricultural
Information and Management System) േപാർ�ൽ

നിലവിൽ വ�ക�ം ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ

പ�തിയിൽ വിള നാശ�ി� ന�പരിഹാരം

നൽ�� ഘടകം ഓൺൈലനായി നട�ിലാ�ി

വ�ക�ം െച��. അതിനാൽ ��തിേ�ാഭം

�ല�� �ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാര�ിനായി

സമർ�ി�� അേപ�യിേ�ൽ പരിേശാധന

നട�ി ന�പരിഹാരം കർഷകെ� ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് േവഗ�ി�ം േനരി�ം

നൽ��തിന് സാധി��.

     വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തി

മാനദ��ള�സരി�്  പ�തിയിൽ

അംഗമാ��തി�ളള അേപ�കൾ സമർ�ി�ൽ,
േപാളിസി വിതരണം, ന�പരിഹാര�ി��

അേപ� സമർ�ി�ൽ, അേപ�യിേ���

അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�ൽ എ�ിവ�ായി

സ�ാഭാവികമായ കാലതാമസം

ഉ�ാകാ��ായി��.

   എ�ാൽ �ഷി വ��ിെ� ഓൺൈലൻ

സംവിധാനമായ AIMS േപാർ�ൽ നിലവിൽ

വ�തിെന �ടർ�് 2020 ആഗ�് മാസം �തൽ

വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയിൽ

അംഗമാ���ൾെ�െട�ളള നടപടി�മ�ൾ

AIMS േപാർ�ൽ �േഖന ഓൺൈലനായാണ്

െച�വ��ത്. വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി AIMS
േപാർ�ലിൽ ഉൾെ���ിയതി�െട കർഷകർ�്

പ�തിയിൽ അംഗമാ��തി�ം, േപാളിസി

സർ�ിഫി��് േവഗ�ിൽ നൽ��തി�ം

ന�പരിഹാരം േനരി�് കർഷക�െട ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് Centralised DBT
സംവിധാന�ി�െട നൽ��തി�ം

കഴി��തിനാൽ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി

ആ��ല�ം കർഷകർ�് േവഗ�ിൽ

ലഭ�മാ��തിന് സാധ�മാ��.

(ഡി)

�ഷിനാശം വിലയി��ി റിേ�ാർ�്

അയ��തിനായി െമാൈബൽ ആ�്

ഉൾെ�െട�ളള നവീന സാേ�തികവിദ�കൾ

ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) ഉ�്. �ഷി നാശം വിലയി���തി�ം,
കർഷകർ�് അേപ� സമർ�ി��തി�ം,
അർഹമായ ന�പരിഹാരം ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്

േനരി�് നൽ��തി�ം ഓൺൈലൻ

സംവിധാനമായ എയിംസ്  േപാർ�ൽ �േഖന

സാധി��. എയിംസ്  േപാർ�ലിെ� െമാൈബൽ

ആ�് കർഷകർ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

ഉപേയാഗി�ാ�� രീതിയിൽ നിലവിൽ

സ�മാണ്.



4 of 4

െസ�ൻ ഓഫീസർ


