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പുനരാവിഷ്കൃതസംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്ഷസ് പദ്ധതി

സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (കക) 37/ 2017/കൃഷി തീയതി 22 മാര്ച്ച് 2017,സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (സാധാ) 1198/ 2018/കൃഷി തീയതി 12ഡിസംബര്

2018 പ്രകാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ/ വയവസ്ഥകൾബാധകം.

ഇന്ഷുര് ചെയ്യുന്നവിളകൾ

• പടിക ചുവചട ക്ഷെര്ത്തിരിക്കുന്നു.

• കൃഷിഭൂമിയിചെ വിള ഭാഗികമായി ഇന്ഷുര് ചെയ്യുന്നതല്ല.

• ഉല്പാദനേമത കുറഞ്ഞതം പ്രായാധികയം ഉള്ളതമായ വിളകചളഈ പദ്ധതിയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന്ഷ പാടില്ല.

• സംസ്ഥാനചത്ത മുഴുവന്ഷ ചനല്കര്ഷകര്ക്കും ഇന്ഷുറന്ഷസ് പദ്ധതി ബാധകമാണ്.
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3തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

• പദ്ധതി കൃഷിഭവനുകൾ വഴി നടപ്പിൊക്കുന്നു.

• പദ്ധതിയില് അംഗമാകാന്ഷ കാര്ഷികവികസന കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പിചെ എയിംസ് ക്ഷപാര്ടല് മുക്ഷേനക്ഷയാ ചമാകബല് ആപ്പ്

മുക്ഷേനക്ഷയാആണ് അക്ഷപേസമര്പ്പിക്ഷക്കണ്ടത്.

• അക്ഷപേകര്ആദയം എയിംസില്രജിസ്ടര് ചെയ്ത ക്ഷേഷം ക്ഷൊഗിന്ഷ വഴി ആണ് അക്ഷപേസമര്പ്പിക്ഷക്കണ്ടത്.

• അതാത് വിളകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളസമയപരിധിക്കുള്ളില്അക്ഷപേസമര്പ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. (പടിക ചുവചട ക്ഷെര്ത്തിരിക്കുന്നു)

• ഏചതങ്കിലം കാരണവോല് അക്ഷപേ കൃഷിഭവനില് നിന്നും കര്ഷകന് മടക്കി അയച്ചാല് കര്ഷകന് സക്ഷേേം െഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇങ്ങചന െഭിച്ച അക്ഷപേ 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് പുനര്സമര്പ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പേം അക്ഷപേ

നിരസിക്കചപ്പടുന്നതാണ്.

• ക്ഷപാളിസിയ്ക്ക് അക്ഷപേിക്കുക്ഷപാൾ ക്ഷ ാക്ഷടാ അപ്.ക്ഷൊഡ് ചെക്ഷയ്യണ്ടത് കൃഷി അസ്സിസ്റ്റെ് ആണ്. എന്നാല് ക്ലയിമിന്

അക്ഷപേിക്കുക്ഷപാൾഅത് കര്ഷകന്ഷആണ് ക്ഷ ാക്ഷടാ അപ്.ക്ഷൊഡ് ചെക്ഷയ്യണ്ടത്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്
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4തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

വരൾച്ച, ചവള്ളചപ്പാക്കം, ഉരുൾചപാടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, ഭൂമികുലക്കം/ഭൂകപം, കടൊക്രമണം, ചുഴെിക്കാറ്റ്, ചകാടുങ്കാറ്റ്, ഇടിമിന്നല്,

കാട്ടുതീ, വനയജീവികളചട ആക്രമണം എന്നീ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ചകാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നാേനഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രക്ഷമ ഈ

പദ്ധതിയുചട സംരേണം െഭിക്കുകയുള്ളൂ.

NB: ചനല്കൃഷിയ്ക്ക് ക്ഷരാഗകീടബാധ ചകാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നാേനഷ്ടങ്ങൾക്കും പദ്ധതിയുചട സംരേണം െഭിക്കുന്നതാണ്. 

കീടക്ഷരാഗബാധ കൃഷിഭവനില് അറിയിച്ച ്ക്ഷവണ്ട നടപടികൾ എടുത്തതിനു ക്ഷേഷവം നഷ്ടമുണ്ടായാല് മാത്രക്ഷമ നഷ്ടപരിഹാര 

തകയ്ക്ക് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഏചതാചക്ക പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളില് ഇന്ഷുറന്ഷസ് നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കാം?
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5തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

• പദ്ധതിയില് ക്ഷെരുന്ന കര്ഷകര്,സര്ക്കാര് കാൊകാെങ്ങളില് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രീമിയം തക അടച്ചിരിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.ഈതക മടക്കി

നല്കുന്നതല്ല.

• കൃഷിഭവന്ഷ ഉക്ഷദയാഗസ്ഥര്സ്ഥെം പരിക്ഷോധിച്ച് പ്രീമിയം തിടചപ്പടുത്തുന്നതാണ്.

• അക്ഷപേ സമര്പ്പിച്ച് പരമാവധി 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്  ീല്ഡ് പരിക്ഷോധന നടത്തി പ്രീമിയം ഒടുക്കുവാനുള്ള സക്ഷേേം

െഭിക്കുന്നതാണ്.

• സക്ഷേേം െഭിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രീമിയം എയിംസ് ക്ഷപാര്ടല് ക്ഷൊഗിന്ഷ വഴി ഒടുക്ഷക്കണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പേം അക്ഷപേ

നിരസിക്കുന്നതാണ്.

• പ്രീമിയം തകഅടച്ച ദിവസം മുതല് ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്ക് ക്ഷേഷം മാത്രക്ഷമ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു അര്ഹതയുള്ളൂ.

• Premium അപ്പ്രൂവ് ചെയ്തതിനു ക്ഷേഷം അക്ഷപേയില് തിരുത്തല് വരുത്താന്ഷ സാധിക്കില്ല.

• പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്ഷപ്, കൃഷി അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനു ചതാട്ടു മുന്ഷപ് വചര അക്ഷപേ കര്ഷകന് റിക്ഷടൺ 

ചെയ്യാന്ഷ കഴിയും.

• റിക്ഷടൺ ചെയ്ത അക്ഷപേകൾ കര്ഷകചെ ക്ഷൊഗിനില് RETURNED APPLICATIONSഎന്ന ടാബില് ആണ് എത്തുക.

• ഇഷൂ ചെയ്ത ക്ഷപാളിസി കര്ഷകചെ ക്ഷൊഗിനില് POLICY ISSUED എന്ന ടാബില്ആണ് െഭിക്കുക.
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• വിളകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൂര്ണ്ണ നാേത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭാഗികമായ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നത് അല്ല.

• ചനല്കൃഷിക്ക് സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്ഷസ് പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുക്ഷപാൾ 50 േതമാനത്തിെധികം

നാേനഷ്ടം ഉണ്ടായാല്ആയത് പൂര്ണ നാേനഷ്ടം ആയി കണക്കാക്കി നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുന്നതാണ്.

• നാേനഷ്ടം സംഭവിച്ച വിളകളചട വിെ നഷ്ടപരിഹാരത്തില് നിന്നും കുറവ് ചെയ്യുന്നതല്ല.

• അതയാഹിതം സംഭവിക്കുക്ഷപാൾ നാേനഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്ക്കുന്നതിന് കര്ഷകര് സാധയമായ എല്ലാ നടപടികളം

സവീകരിച്ചിരിക്കണം.

• കാൊകാെങ്ങളില് സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരതക നല്കുന്നതാണ്.

• ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, നിെക്കടെ, എള്ള്, പച്ചക്കറികൾ, പയറുവര്ഗങ്ങൾ, മരച്ചീനി, മറ്റു കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ, ഏെം, ചവറ്റിെ എന്നീ

വിളകൾക്ക് ഇന്ഷുറന്ഷസ് ചെയ്ത് വിസ്തൃതിയുചട കുറഞ്ഞത് 10 േതമാനചമങ്കിലം നാേനഷ്ടമുണ്ടായാചെ നഷ്ടപരിഹാരം

െഭിക്കുകയുള്ളൂ.

നഷ്ടപരിഹാരം 
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7തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

• ഹ്രസവകാെ വിളകളചട ഇന്ഷുറന്ഷസ് കാെയളവ് പ്രീമിയം അടച്ച് ഒരാഴ്ച മുതല് വിളചവടുപ്പ് തടങ്ങുന്നത് വചരയാണ്.

ദീര്ഘകാെ വിളകൾക്ക് നട് നിശ്ചിത സമയം മുതല് കായ്ക്ച്ച്ച് തടങ്ങുന്നത് വചരയുള്ള കാെക്ഷത്തക്ക് പ്രക്ഷതയക വിള

ഇന്ഷുറന്ഷസ് പദ്ധതി പ്രകാരം സംരേണം ഏര്ചപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

• കര്ഷകന് ഒരു ക്ഷപാളിസിയിക്ഷേല് ഒന്നില് കൂടുതല് തവണ claim-ന് അക്ഷപേിക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു തീയതിയില്

ഒരുഅക്ഷപേ മാത്രക്ഷമ സമര്പ്പിക്കാന്ഷ സാധിക്കൂ.

 ണ്ട്  െഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഓക്ഷരാ കര്ഷകചെയും അക്കൗണ്ടിക്ഷെക്ക് ക്ഷനരിട് നല്കുന്നതാണ്.

നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുന്ന രീതി
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8തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

• കൃഷിഭവനില് നിന്ന് FIR എന്ഷരി വരുത്തി, അത് AO അപ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുചണ്ടങ്കില് മാത്രക്ഷമ കര്ഷകന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്

അക്ഷപേിക്കാന്ഷ കഴിയൂ. അതിനാല് അതയാഹിതം സംഭവിച്ചാല് ക്ഷനരിക്ഷടാ അല്ലാചതക്ഷയാ കൃഷിഭവന്ഷ ഉക്ഷദയാഗസ്ഥചര വിവരം

അറിയിച്ച് FIRഎന്രി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുക്ഷത്തണ്ടതാണ്.

• പ്രകൃതിക്ഷോഭം നടന്ന വിവരം കൃഷിഭവചന അറിയിക്കാന്ഷ എയിംസ് ക്ഷപാര്ടല്ക്ഷൊഗിനിചെ Report Calamityഎന്ന ഓപ്ഷനും

ഉപക്ഷയാഗിക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല് ഇന്ഷുറന്ഷസ് നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുന്നതിനായി പ്രക്ഷതയകം അക്ഷപേ 

സമര്പ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.അക്ഷപേ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ഷൊഗിനിചെ ബന്ധചപ്പട ചമനു തിരചഞ്ഞടുക്കുക.

• അതയാഹിതം സംഭവിച്ചാല് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് ചവബ് ക്ഷപാര്ടല് വഴിക്ഷയാ, AIMS ചമാകബല് ആപ്ലിക്ഷക്കഷന്ഷ വഴിക്ഷയാ

ഓൺകെനായി അക്ഷപേസമര്പ്പിക്കണം.

• കൃഷിഭവന്ഷ ഉക്ഷദയാഗസ്ഥര് സ്ഥെം പരിക്ഷോധനയ്ക്ക്ക് എത്തുന്നത് വചര നാേനഷ്ടം സംഭവിച്ച വിള അക്ഷതപടി

നിെനിര്ക്ഷത്തണ്ടതാണ്.

നാേനഷ്ടം സംഭവിച്ചാല് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി കകചകാക്ഷള്ളണ്ടനടപടികൾ 
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സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്ഷസ് പദ്ധതി – എയിംസ് പപാര്ട്ടല് മുപേന - നിബന്ധനകളം നടപടികളം 

തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ട്ഷിക വികസന കര്ട്ഷക പേമ വകുപ്പ് 

നമ്പര്ട് വിളകള് 

ഇന്ഷുര്ട് 
ചെയ്യാന്ഷ പവണ്ട 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
എണ്ണം 
/വിസ്തീര്ട്ണ്ണം 

വിള ഇന്ഷുര്ട് ചെയ്യാന്ഷ 
പവണ്ട പ്രായം 

അടയ് പക്കണ്ട 
പ്രീമിയം 

നഷ്ടപരിഹാര പതാത് 

1 ചതങ്ങ് 10 എണ്ണം 

നട്ടു ഒരു മാസം മുതല് 7 
വര്ട്ഷം വചര 

ചതചങ്ങാന്നിന് 1 രൂപ ഒരു വര്ട്ഷപേക്ക്  
(മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 

ചതചങ്ങാന്നിന്  
2 രൂപ) 

ആദ്യചേ മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് 
ഒചരണ്ണേിന് 200 രൂപ. 2 

വര്ട്ഷേിനുപമല് 7 വര്ഷം വചര 
ഒചരണ്ണേിന് 400 രൂപ 

7 വര്ട്ഷേിന് മുകളില് 
പ്രായമുള്ള, ഒരാണ്ടില് 
കുറഞ്ഞത് 30 

നാളിപകരം എങ്കിലം 
കായ്ഫലം നല്കുന്ന 
ചതങ്ങുകള് 

ചതചങ്ങാന്നിന് `2 രൂപ ഒരു വര്ട്ഷപേക്ക്  
(മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 
ചതചങ്ങാന്നിന് `5 രൂപ) 

ചതചങ്ങാന്നിന് `2000 രൂപ 

2 കമുക് 10 മരങ്ങള് 

നട്ടു ഒരു മാസം മുതല് 6 
വര്ട്ഷം വചര 

മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒചരണ്ണേിന് 1.50 
രൂപ 

മൂന്നു വര്ട്ഷം വചര ഒചരണ്ണേിന് 50 
രൂപ. 3 വര്ട്ഷേിനുപമല് 7 വര്ട്ഷം 
വചര ഒചരണ്ണേിന് 80 രൂപ. 

6 വര്ട്ഷേിനു മുകളില് 
കായ്ഫലമുള്ളത് 

ഒരു മരേിന് ഒരു വര്ട്ഷപേക്ക് ` 1.50 
രൂപ 

മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 
മരചമാന്നിന് `3 രൂപ 

1 മരേിന് `200 രൂപ 

3 റബ്ബര്ട് 25 എണ്ണം 

നട്ടു ഒരു മാസം മുതല് 7 
വര്ട്ഷം വചര 

മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒചരണ്ണേിന് 1.50 
രൂപ വീതം 

മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒചരണ്ണേിന് 
200 രൂപ. മൂന്നു വര്ട്ഷേിനുപമല് 7 
വര്ട്ഷം വചര ഒചരണ്ണേിന് 600 

രൂപ 

7 വര്ട്ഷേിന് മുകളില് 
പ്രായമുള്ള 

കറചയടുക്കുന്ന മരങ്ങള് 

ഒരു മരേിന് ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ` 3 രൂപ 
മൂന്നു വര്ട്ഷപേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് `7.50 രൂപ 

1 മരേിന് ` 1000 രൂപ 

4 കശുമാവ് 5 എണ്ണം 

നട്ടു ഒരു മാസം മുതല് 7 
വര്ട്ഷം വചര 

മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒചരണ്ണേിന് 1.50 
രൂപ വീതം 

മൂന്നു വര്ട്ഷം വചര ഒചരണ്ണേിന് 
100 രൂപ 

4 വര്ട്ഷേിനു മുകളില് 
പ്രായമുള്ള 

കായ്ഫലമുള്ളത് 

ഒരു മരേിന് ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ` 3 രൂപ 
മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ` 7.50 രൂപ 

1 മരേിന്  750 രൂപ 

5 

വാഴ 
(എ) ഏേന്ഷ, 
കപ്പ 

(ബി)ഞാലിപ്പൂവ
ന്ഷ 
സി) മറ്റിനങ്ങള് 

10 എണ്ണം 
നട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം 
മുതല് 5 മാസം വചര 

ഒരു വാഴയ്ക്ക് `3 രൂപ 

(എ) കുലയ്ക്കാേതിന് `150 രൂപ 
(ബി) കുലയ്ക്കാേതിന് `100 രൂപ 
(സി) കുലയ്ക്കാേതിന് `50 രൂപ 

(എ) കുലച്ചതിന് `300 രൂപ 
(ബി)കുലച്ചതിന് `200 രൂപ 
(സി) കുലച്ചതിന് ` 75 രൂപ 

6 മരച്ചീനി/ കപ്പ 0.02 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം 
മുതല് 5 മാസം വചര 

0.02 ചഹക്ടറിന് `3 രൂപ ചഹക്ടചറാന്നിന് ` 10000 രൂപ 

7 കകതച്ചക്ക 0.02 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം 
മുതല് 6 മാസം വചര 

0.02 ചഹക്ടറിന് `37.50 രൂപ ചഹക്ടചറാന്നിന് ` 50000 രൂപ 

8 കുരുമുളക് 
15 താങ്ങ് 
മരങ്ങളില് 
ഉള്ളവ 

നട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം 
മുതല് 4 വര്ട്ഷം വചര 

15 താങ്ങ് മരങ്ങളില് ഉള്ളത് ഒരു 
വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് 7.50 രൂപ. മൂന്നു വര്ട്ഷം 

ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 15 രൂപ 

ആദ്യചേ  രണ്ടു വര്ട്ഷം താങ്ങ് 
മരേിനുള്ളതിന് 50 രൂപ. 2 വര്ട്ഷം 
മുതല് 4 വര്ട്ഷം വചര 100 രൂപ. 

4 വര്ട്ഷേിനു മുകളില് 
പ്രായമുള്ള കായ്ച്്ു 
തുടങ്ങിയവ 

ഒരു താങ്ങു മരേിലള്ളതിന് ഒരു 
വര്ട്ഷപേക്ക്  1.50 രൂപ. മൂന്നു 
വര്ട്ഷപേയ്ക്കു ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 3 രൂപ 

ഓപരാ താങ്ങു മരേിലം ഉള്ളതിന് ` 
200  രൂപ  വീതം 

9 ഇഞ്ചി 0.02 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 
അഞ്ചു മാസം വചര  

0.02 ചഹക്ടറിന് ` 15 രൂപ ചഹക്ടചറാന്നിന് ` 80000 രൂപ 

10 മഞ്ഞള് 0.02 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 
മൂന്നു മാസം വചര 

0.02 ചഹക്ടറിന് ` 15 രൂപ ചഹക്ടചറാന്നിന് ` 60000 രൂപ 

11 എള്ള് 0.1 ചഹക്ടര്ട് 
വിതച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 
ഒരു മാസം വചര  

0.1 ചഹക്ടറിന് ` 37.50 രൂപ ചഹക്ടര്ട് ഒന്നിന് ` 12500 രൂപ 

12 

പച്ചക്കറി 
പന്തലള്ളവയം, 
പന്തലില്ലാേവ

യം 

0.04 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു 
മാസം വചര 

പേ് ചസന്റിന് ` 10 രൂപ 

പന്തലില്ലാേവയ്ക്ക് ചഹക്ടറിന് 25000 
രൂപ 

പന്തലള്ളവയ്ക്ക് ചഹക്ടറിന് ` 40000 
രൂപ 

13 ജാതി 5 എണ്ണം കായ്ച്്ു തുടങ്ങിയവ 
ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക്  ഒരു മരേിന് ` 3 രൂപ 
മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് ` 7.50 

രൂപ 
` ഒരു മരേിന് 3000 രൂപ 

14 ഗ്രാമ്പു 5 എണ്ണം കായ്ച്്ു തുടങ്ങിയവ 
ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒരു മരേിന് ` 3 രൂപ 
മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് ` 7.50 

രൂപ 
` ഒരു മരേിന് 1000 രൂപ 
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സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്ഷസ് പദ്ധതി – എയിംസ് പപാര്ട്ടല് മുപേന - നിബന്ധനകളം നടപടികളം 

തയ്യാറാക്കിയത്: ഐ ടി ഡിവിഷന്ഷ, കാര്ട്ഷിക വികസന കര്ട്ഷക പേമ വകുപ്പ് 

15 ചവറ്റില 1 ചസന്റ് 
വിളചവടുപ്പ് 

ആരംഭിക്കുന്നത് മുതല്  
ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ചസചന്റാന്നിന് ` 7.50 

രൂപ 
ചസചന്റാന്നിന് ` 1000 രൂപ 

16 
പയര്ട് 
വര്ട്ഗ്ഗങ്ങള് 

0.1 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു 
ഒന്നര മാസം വചര  

0.10 ചഹക്ടറിന് ` 19 രൂപ ചഹക്ടറിന് ` 10000 രൂപ 

17 

കിഴങ്ങു 
വര്ട്ഗ്ഗങ്ങള് 

(പെന, 
മധുരകിഴങ്ങ്) 

0.02 ചഹക്ടര്ട് 
നട്ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 
3 മാസം വചര  

(എ) പെനകൃഷിക്ക് 7.50 രൂപ 
(ബി) മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷിക്ക് 4.50 രൂപ 

പെന ചഹക്ടറിന് ` 35000 രൂപ 
മധുരകിഴങ്ങ് ചഹക്ടറിന് 5000 രൂപ 

18 ചനല്ല് 
0.1 ചഹക്ടര്ട് 

നട് അചല്ലങ്കില് വിതച്ചു 
15 ദ്ിവസം കഴിഞ്ഞു 45 
ദ്ിവസം വചര 

0.10 ചഹക്ടറിന് 25 രൂപ (ചസന്റിന് 1 രൂപ 
നിരക്കില്) 

45 ദ്ിവസേിനകമുള്ള വിളകള്ക്ക് 
ചഹക്ടറിന് `15000 രൂപ 

45 ദ്ിവസേിനു പേഷമുള്ള 
വിളകള്ക്ക് ചഹക്ടറിന് `35000 രൂപ 

(കീടപരാഗബാധ കൃഷിഭവനില് അറിയിച്ച  ്പവണ്ട നടപടികള് എടുേതിനു പേഷവം നഷ്ടമുണ്ടായാല് മാത്രപമ നഷ്ടപരിഹാര 
തുകയ്ക്ക് അര്ട്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയള്ളൂ) 

19 
 
മാവ് 

5 എണ്ണം 

നട്ടു ഒരു മാസേിനു 
പേഷം കായ്ക്കുന്നത് വചര 

ഒരു മരേിന് ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് 2 രൂപ. 
മൂന്നു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 5 രൂപ. 

ഒരു മരേിന് 200 രൂപ 

കായ്ക്കുന്നവ 
ഒരു മരേിന് ഒരു വര്ട്ഷപേക്ക് 10 രൂപ 
മൂന്നു വര്ട്ഷപേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 25 രൂപ 

10 വര്ട്ഷം വചര പ്രായമുള്ള 
മരങ്ങള്ക്ക് 

1000 രൂപ. 10 വര്ട്ഷേിനുപമല് 
പ്രായമുള്ള മരങ്ങള്ക്ക് 2000 രൂപ. 

20 
ചെറുധാനയങ്ങ

ള് 
0.1 ചഹക്ടര്ട് 

നട്ടു/വിതച്ച ്രണ്ടാഴ്ച 
കഴിഞ്ഞു 45 ദ്ിവസം 

വചര 

0.1 ചഹക്ടറിന് 25 രൂപ (ചസന്റിന് 1 രൂപ 
നിരക്കില്) 

വിതച്ച ്45 ദ്ിവസേിനകം ഉള്ള 
വിളകള്ക്ക് ചഹക്ടറിന് 10000 രൂപ. 

45 ദ്ിവസേിനു മുകളിലള്ള 
വിളകള്ക്ക് ചഹക്ടറിന് 25000 രൂപ 

21 ഏലം 1 ചഹക്ടര്ട് കായ്ഫലമുള്ളത് 
ഒരു വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ചഹക്ടറിന് ₹ 1500. 
3 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് ₹ 3.750 

ചഹക്ടര്ട് ഒന്നിന് ₹ 60,000 

22 പതയില 1 ചഹക്ടര്ട് 
ഇല എടുത്തു തുടങ്ങിയ 

ചെടികള് 

ചഹക്ടര്ട് ഒന്നിന് 1 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ₹ 
1,500. 

ചഹക്ടര്ട് ഒന്നിന് ₹ 70,000. 
ഇന്ഷഷവര്ട് ചെയ്തതിചന്റ 10 
േതമാനപമാ, 2 ചഹക്ടപറാ 
ഏതാപ ാ കുറവ് അതിന് 
നഷ്ടപരിഹാരം 
നല്കാവന്നതാ ് 

3 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് ₹3.75 

23 ചകാപക്കാ 5 എണ്ണം കായ്ഫലമുള്ളത് 
1 മരേിന് 1 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ₹ 1.50. 
3 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് ₹ 3 

ഒരു മരേിന് ₹ 300 

24 പുകയില 
0.02 
ചഹക്ടര്ട് 

നട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 2 
മാസം വചര 

0.02 ചഹക്ടറിന് ₹ 3 ചഹക്ടചറാന്നിന് ₹ 20,000 

25 നിലക്കടല 0.1 ചഹക്ടര്ട് 
നട് ഒരു മാസം 
കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം 

വചര 

0.1 ചഹക്ടറിന് 37.50 രൂപ ചഹക്ടര്ട് ഒന്നിന് ₹ 12,000 

26 കരിമ്പ്  0.1 ചഹക്ടര്ട് 
നട് ഒരു മാസം 
കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം 

വചര 

0.1 ചഹക്ടറിന് 90 രൂപ ചഹക്ടര്ട് ഒന്നിന് ₹ 50,000 

27 കാപ്പി 10 മരങ്ങള് കായ്ഫലമുള്ളത് 
ഒരു ചെടിക്ക് 1 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ₹ 1.50. 
3 വര്ട്ഷപേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് ₹ 3 

ഒരു മരേിന് ₹ 350 
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