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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6750 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്
പ�തി ഓൺൈലനായി നട��ത് കർഷകർ�്
അ�ാപ�മാെണ��ത് പരിേശാധി�േമാ;
വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� സമ� ക�കാലി
ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയാണ് 'േഗാസ��ി-
എൻ.എൽ.എം' ഇൻ�റൻസ്  പ�തി. േക�-
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ഫ�് വിനിേയാഗി�
ഇൻ�റൻസ്  �ീമിയം നിര�ിൽ സ�ിഡി നൽകി
പ�തി നട�ിലാ�ിവ��. ഓൺൈലനായി
നട�ിലാ�� പ�തിയിൽ
�ണേഭാ�ാവാ��തിന് കർഷകർ�് അവ�െട
സമീപ�ളള �ഗാ�പ�ിെയ സമീപി�ാൽ
മതിയാ��താണ്. ഉ�വിെ� േഫാേ�ാ,ഉ�വിെന
തിരി�റി��തി�ളള ക�ൽ (ear tag), ഉ�വിെ�
നിറം, ആേരാഗ�നില എ�ിവ �ത�മായി
േരഖെ���ിയാണ് ഇൻ�റൻസ്  േപാളിസി�ായി
ഇൻ�റൻസ്  ക�നി�് അേപ�
സമർ�ിേ��ത്. ആയതിനാൽ

ഇൻ�റൻസിനായി ഒ� കർഷകൻ
ആവശ�െ��ാൽ െവ�റിനറി സർ�ൻ കർഷകെ�
വീ�ിെല�ി ഉ�വിെന പരിേശാധി�ക�ം, ക�ൽ
ഇ�ക�ം ക�ലിെല ന�ർ േരഖെ���ക�ം
ആയതിെ� േഫാേ�ാ എ��് SB collect �േഖന
�ീമിയം ഒ��വാ�� സൗകര��ൾ കർഷകർ�്
െച� െകാ���. �ീമിയം �ക ഒ��ി�ഴി�ാൽ

ഓൺൈലനായി െവ�റിനറി സർ�ൻ അേപ�
എ�ർ െച��. ഇതിനാൽ തെ� പ�തി
�താര�മായി നട�ിലാ�ാൻ സാധി��.
േപാളിസി കർഷകർ�് ലഭ�മാ���ം �ഗാ�പ�ി
�േഖന മാ�മാണ്. െ�യിം അേപ�
സമർ�ി��തി�ം കർഷകൻ അവ�െട
�ഗാ�പ�ിെയ സമീപി�ാൽ മതിയാ�ം. െ�യിം
ലഭി��തി�ം ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
നട�ിലാ��തിനാൽ കർഷകർ�് െ�യിം �ക
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പരമാവധി ലഭ�മാ�വാൻ സാധി���്.
ഓൺൈലനായി െ�യിം സംബ�ി�� ���ൾ
എ���ിൽ പരിഹരി�വാൻ സാധി�ാ��്.
നിലവിൽ സം�ാന�ിൽ ലഭി�ാ��തിൽ
ഏ��ം �റ� �ീമിയം നിര�ാണ് ഈ പ�തി�്
ഉ�ത്. ഇത് പാവെ�� കർഷകെര
സംബ�ി�ിടേ�ാളം വലിയ ആശ�ാസകരമായ

കാര�മാണ്. ഓൺൈലനായി
നട�ിലാ��തിനായി ��തി �ര��ൾ
േപാ�� �ശ്�ൾ വ�് േപാളിസിേയാ മേ�ാ
നശി�േപായാ�ം വ��ിൽ നി�ം ഇത്
പരിഹരി�വാൻ സാധി��. നിലവിൽ
േകര�ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തി
നിർ�ഹണം േകവലം ഒ� വർഷം പി�ി�േ�ാൾ
4.24 േകാടി �പ�െട െ�യിം �ക �ഗസംര�ണ
വ��ിെ� �ീര കർഷകർ�് ഇൻ�റൻസ്  ക�നി
നൽകി�ഴി�. ഓൺൈലനായി
നട�ിലാ��തിനാൽ ഇൻ�റൻസ്  ക�നി�്
നി�ാര കാരണ�ൾ ��ി�ാ�ി െ�യിം
നിരസി�വാൻ സാധി�കയി�.

(ബി)

ഉ���െട േഫാേ�ാ എ���തി�ം മ�്
കാര��ൾ�മായി െവ�റിനറി ആ�പ�ിയിൽ

എ�ി�ണെമ�മ� നിബ�നയിൽ നി�ം
സർ�ാർ പിൻമാ�േമാ;

(ബി) ഉ���െട േഫാേ�ാ എ���തി�ം മ�്
കാര��ൾ�മായി െവ�റിനറി ആ�പ�ിയിൽ

തെ� എ�ി�ണെമ�ളള നിബ�ന ഇ�.
ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയിൽ ക�നി�മാ��
നിബ�നകൾ �കാരം ഇൻ�ർ െച��
ഉ�വിെ� കാതിൽ പതി�ിരി�� ക�ൽ
വ��മായി കാണാ�� രീതിയിൽ ഒ� േഫാേ�ാ�ം,
ഉ�വിെന ��വനായി കാ�� തര�ി��

മെ�ാ� േഫാേ�ാ�ം ഓൺൈലനായി
അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ����്.
ഉ�വിെന തിരി�റി��തിനായി ഈ േരഖകൾ
അത��ാേപ�ിതമാണ്. �ടാെത ആേരാഗ��ളള

ഉ��െള മാ�േമ ഇൻ�ർ െച�ാൻ
സാധി�ക�ള�. അതിനാൽ െവ�റിനറി സർ�ൻ

ഉ�വിെന േനരി�് പരിേശാധി�  ്ആേരാഗ��െ��്

േബാധ�െ�േട���്. േഫാേ�ാ എ����ം
ഓൺൈലനായി ഈ േഫാേ�ാകൾ അപ് േലാഡ്
െച���ം �ലം െവ�റിനറി സർജനാണ്.
ഇൻ�റൻസ്  െച�വാനായി ഒ� കർഷകൻ
�ഗാ�പ�ിെയ സമീപി�ാൽ െവ�റിനറി സർജൻ
കർഷക�െട ഭവനം സ�ർശി�ാണ് ഉ�വിെന
പരിേശാധി���ം ഉ�വിെ� േഫാേ�ാ
എ����ം എ�ാൽ കർഷകൻ പ��െള
�ഗാ�പ�ിയിൽ െകാ�വ�ാൽ അവിെടവ�
പരിേശാധി�  ്േഫാേ�ാ എ���താണ്.
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(സി) തിരി�റിയൽ ടാ�ം ക��ം ധരി�ി��തിന്
ഉ��െള െവ�റിനറി േക��ളിേല�്
എ�ി��ത് �ാേയാഗികമാേണാെയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയിൽ നിലവിൽ ഉ�വിെ�
കാതിൽ ഘടി�ി�ി�� 12 അ� ന��ളള
ക��കളാണ് ഉപേയാഗി��ത്. ഉ�വിെ�
കാതിൽ ഘടി�ി�ി�ളള ക�ൽ ടി ഉ�വിെ�
തിരി�റിയൽ േരഖയാണ്. ആധാർ േരഖയിെല
ന�ർ േപാെലയാണ് ടി ക�ലിെല ന�ർ
കണ�ാ�ിയി�ളളത്. പ��െള െചന�ായി
��ിവ�േ�ാ�ം ആയത് ഓൺൈലനായി
േരഖെ���േ�ാ�ം ഈ ക�ലാണ്
ഉപേയാഗി��ത്. ആ� മാസ�ൾ ��േ�ാൾ
നട�ിലാ�� �ള�േരാഗ നിർമാർ�ന

��ിവയ്�് പരിപാടിയി�ം ഈ ക�ൽ ന�രാണ്
തിരിയി�റിയൽ േരഖയായി ഉപേയാഗി��ത്.
വലി�േമറിയ പ��െള ആ�പ�ിയിേല�്

െകാ�് വ��ത് എ��മ�. വാഹന�ിൽ കയ�ി
െവ�റിനറി േക��ളിേല�് െകാ�വരികെയ��
ചിലേവറിയ നടപടിയാണ്. അതിനാൽ
തിരി�റിയൽ ടാ�ം ക��ം ധരി�ി��തിന് എ�ാ
ഉ��െള�ം െവ�റിനറി േക��ളിേല�്
എ�ി��ത് �ാേയാഗികമ�. ആയതിനാൽ

�ള�േരാഗ നിർ�ാ�ന പ�തി�െട
വാ�ിേനഷ�േവ�ി വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ

കർഷക�െട വീ�കളിൽ എ�േ�ാേഴാ,
��ിമബീജ സ�ലനം നട��തിന്, ഇൻ�റൻസ്
െച��തിന് �ട�ിയ പരിപാടികൾ�്
ഉേദ�ാഗ�ർ വീ�ിൽ എ�േ�ാേഴാ ഈ ക��കൾ
ഉ���െട െചവിയിൽ അടി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


