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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 574 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിളനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിളനാശം സംഭവി� കർഷകർ�്
അർഹമായ ന�പരിഹാരം യഥാസമയം നൽ��
കാര��ിൽ േവ�� പരിഗണന നൽ��ി� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഇ�. സം�ാന�് വിളനാശം സംഭവി�
കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് ��ിയ പരിഗണനയാണ് സർ�ാർ
നൽകി വ��ത്. ��തിേ�ാഭം �ലം നാശന�ം
സംഭവി� കർഷകർ�് േക� സർ�ാരിെ�
സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ നി���
�ക�ം, സം�ാന സർ�ാരിെ� അധിക
ധനസഹായ�ം ന�പരിഹാരമായി നൽ��താണ്.
�ടാെത വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തികളിൽ
അംഗമായ കർഷകർ�് വിള നാശം സംഭവി�ാൽ
സം�ാന വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി,
�ധാൻമ�ി ഫസൽ ബീമാ േയാജന,
കാലാവ�ാധി�ിത വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
എ�ിവ �േഖന മാനദ��ൾ��സരി�്

ന�പരിഹാര �ക നൽ��താണ്.

(ബി) ��ത ന� പരിഹാരം നൽ��തിന് �റെ��വി�
മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭം �ലം വിളനാശം സംഭവി�
കർഷകർ�് �ഷിവ��ിെ� പ�തികളായ ��തി
�ര��ൾ�� അടിയ�ിര പരിപാടി, സം�ാന

വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി, �ര� �തികരണ നിധി
(SDRF) എ�ിവയി�െട ന�പരിഹാരം
നൽകിവ���്. ഈ പ�തികൾ �ഷിവ��ിെ�
AIMS േപാർ�ൽ �േഖനയാണ്
നട�ിലാ�ിവ��ത്. പ�തി മാനദ��ൾ

�വെട േചർ��. a) ��തി�ര��ൾ
േനരി��തി�� അടിയ�ിര പരിപാടി
(സം�ാന വിഹിത�ം, SDRF വിഹിത�ം)
വിളനാശം സംഭവി�  ്10 ദിവസ�ി��ിൽ

കർഷകർ AIMS േപാർ�ൽ �േഖന അേപ�
സമർ�ി�ണം. ന�പരിഹാരം നൽ��തി��
മാനദ�ം േക� സർ�ാർ പരി�രി��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ അതാത് സമയം
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�നർനിർ�യി�  ്ഉ�രവ് �റെ��വി��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ ന�പരിഹാരം അ�വദി��.
�ഴലി�ാ�്, വരൾ�, �മി���ം, തീപിടി�ം,
െവ�െ�ാ�ം, ആലി�ഴ വർഷം, മ�ിടി�ിൽ,
ഹിമപാതം, േമഘവിേ�ാടനം, ൈശത�ം, �നാമി,
ശീത തരംഗം, ഇടിമി�ൽ, തീരേദശ മെ�ാലി�്,
ശ�മായ കാ�്, ��കൾ ഇടി��ത്,
അതിവർഷം എ�ീ ��തിേ�ാഭ�ൾ
�ല��ാ�� �ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാരം
നൽകിവ��. b) സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്
പ�തി േകരള�ിെല �ധാനെ�� 27 കാർഷിക
വിളകൾ�് ഇൻ�റൻസ്  പരിര� നൽ��.
��തിേ�ാഭം �ല�ം, വന�ജീവി ആ�മണം �ല�ം
വിളകൾ��ാ�� �ർ� നാശ�ിന്

ന�പരിഹാരം നൽ��. െനൽ�ഷി�്
കീടേരാഗബാധ�ലം ഉ�ാ�� നാശ�ൾ�ം
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� നൽ��. ��തിേ�ാഭം
സംഭവി�  ്15 ദിവസ�ി��ിൽ AIMS േപാർ�ൽ
�േഖന അേപ� സമർ�ി�ണം. വന�മി
േവർതിരി�� ജ��െട �റ�� അസംര�ിത
വന�മിയിൽ �ഷി െച�� കർഷക�െട
�സ�കാല വിളകൾ�ം, വാർഷിക വിളകൾ�ം
പരിര� നൽ��. ഇൻഷ�ർ െച�് 7 ദിവസം
കഴി�് ഉ�ാ�� �ഷിനാശ�ിന് മാ�മാണ്
ന�പരിഹാരം നൽ��ത്. c) േക�ാവി�ത വിള
ഇൻ�റൻസ്   പ�തികൾ �ധാൻമ�ി ഫസൽ
ബീമ േയാജന (PMFBY), കാലാവ�ാധി�ിത

വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തി (RWBCIS)
എ�ിവയാണ്  സം�ാന�്  നട�ിലാ��
േക�ാവി�ത വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തികൾ.
െട�ർ നടപടികളി�െട തിരെ���

െപാ�േമഖല ക�നിയായ അ�ികൾ�റൽ
ഇൻ�റൻസ്   ക�നി (AICIL)യാണ്  പ�തികൾ
സം�ാന�്  നട�ിലാ��ത്. PMFBY പ�തി
�കാരം വിളകൾ��ാ�� ഉത്പാദന ന��ിന് 
കർഷകർ�്  ആ��ല�ം നൽ��. �ടാെത
കാലാവ�ാധി�ിത വിള ഇൻ�റൻസ്   പ�തി
�കാരം കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം
വി�ാപനം െച� വിളകൾ�്  സംഭവി�ാ��
ന��ിന്  വി�ാപനം െച�ി�� െറഫറൻസ്
െവതർ േ�ഷ�കളിൽ (RWS) നി�ം ലഭ�മാ��
കാലാവ�ാ വിവര��െട�ം േടം ഷീ�ിെ��ം
അടി�ാന�ിൽ ന�പരിഹാരം നിർ�യി�  ്
നൽ��.

(സി) വിള ഇൻ�റൻസ്  പ�തി �ർണമാ�ം
ഏർെ���ി കർഷകർ�് ഉ�ാ�� ��ി��കൾ

(സി) 2017-ൽ �നരാവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��
സം�ാന വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി �േഖന 27
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പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; കാർഷിക വിളകൾ�് ഇൻ�റൻസ്  പരിര�
നൽ��. നി�ിത നിര�കൾ �ീമിയമായി ഒ��ി
അംഗമാ�� കർഷകർ�് മാനദ��ൾ�്

വിേധയമായി ന�പരിഹാരം നൽകിവ��. 2021-
22 വർഷ�ിൽ ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തിയിൽ
അംഗ�ളായ കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് 2000.00 ല�ം �പ സം�ാന

സർ�ാർ അ�വദി�  ്നൽകി. ഇനി�ം
അധികമായി ആവശ��� �ക ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. കർഷകെര
�ർ�മായി ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി�െട
പരിര�യിൻ കീഴിൽ െകാ� വ��തി��
�മ�ൾ �ഷി വ��് നട�ിവ��. �ടാെത
��തൽ വിളകൾ ഉൾെ���ി പ�തി
പരി�രി��തി�� നടപടിക�ം �േരാഗമി��.

(ഡി)

ന�പരിഹാര�ക�െട �ടിശിക വിതരണം
െച��തിനായി വിവര േശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ �ക അടിയ�രമായി
വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) 2020-21, 2021-22 എ�ീ വർഷ�ളിെല മാ�വൽ
ആയി അംഗീകരി� െ�യി�കൾ�ായി വിവിധ
ജി�കൾ�് ആവശ�മായ 699.93886 ല�ം
�പ�ം AIMS online portal �േഖന അംഗീകരി�
(5/11/2021 വെര) വിവിധ ജി�കൾ�് ആവശ�മായ
1482.15500 ല�ം �പ�ം േചർ�് 2182.09386
ല�ം �പ ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


