पीक विमा
प्रधान मंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीिाय) काय आहे
पीएमएफबीवाय योजना 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली आणि याद्वारे भारतातील सवव प्रचणलत उत्पन्न णवमा योजना
बदलली. शे तकऱयाां ना पीक घेण्यास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली आहे . या योजनेमुळे स्थाणनक
जोखीम, कापिीनां तरचे नु कसान इत्याणद हानीपासून सांरक्षि दे ण्यात आले आहे आणि याचा हे तू उत्पन्न
अांदाजाां कररता तांत्रज्ञानाचा अवलां ब करण्याचा आहे . या योजनेचा उद्दे श शे तकऱयाां मध्ये पीकाां च्या णवमाबाद्द्ल
जागरूकता वाढवून आणि कमी प्रीणमयम दराां द्वारे शे तकऱयाां च्या पीकाां चे णवमा काढू न भारतात पीक णवमा
वाढवण्याचे प्रमाि वाढवून पीकाां चे नै सणगवक आणि मनु ष्य णनणमव त आपत्तीपासून सांरक्षि करिे होय.
उद्दे शः
प्रधान मां त्री पीक णवमा योजना (पीएमएफबीवाय) चा उद्दे श कृषी क्षे त्रामध्ये शाश्वत उत्पादनासाठी याद्वारे सहाय्य
करने आहे अ) अप्रत्याणशत घटनाां मधून उद्भवलेल्या पीकाां चे नु कसान / हानी सहन करिायाव शे तकयाां ना आणथव क सहाय्य
पुरणविे
ब) शे तकऱयाां नी शे ती करत राहावी यासाठी त्याां चे उत्पन्न स्स्थर करिे
क) शे तकयाां ना नवीन आणि आधुणनक शे ती पद्धतीांचा अवलांब करण्यास प्रोत्साहन दे िे
ड) शे ती क्षे त्राला पत पुरवठा करिे; यामुळे अन्न सुरक्षा, पीक णवणवधीकरि आणि कृषी क्षेत्रातील वाढ आणि
स्पधाव त्मकतेत वाढ होईल आणि शे तक-याां ना उत्पादन जोखमीपासून सांरक्षि णमळे ल.
पात्रता वनकष
● अवनिायय घटक
णवत्तीय सांस्थाां कडून (उदा. कजवदार शे तकरी) अणधसूणचत पीकाां साठी मौसमी शे तीणवषयक कायाव साठी (एसएओ)
कजव घेिायाव सवव शे तकयाां ना अणनवायवपिे सांरणक्षत केले जाईल.
● स्वयंसेिी घटक
कजव न घेतले ल्या शे तकयाां साठी ही योजना वैकस्िक असेल.
धोके आवि अपिादांचे संरक्षिः
खालील पीकाां चे टप्पे आणि पीकाच्या नु कसानीस कारिीभू त जोस्खमाां चा या योजने त समाणवष्ट आहे त.
●
●

●

●

पे रिी रोखिे / रोपि जोखीम:
कमी पावसामु ळे णकांवा प्रणतकूल हां गामी पररस्स्थतीमु ळे णवमा क्षे त्र पेरिी / रोपनापासून रोखले जाते
उभे पीक (पेरिी ते कापिी):.
अ-प्रणतबांधनीय जोखीमाां मुळे उत्पन्न नु कसान भरपाईसाठी व्यापक जोखीम णवमा प्रदान केला जातो, उदा. नै सणगवक
आग आणि वीज, वादळ, तुफान, चक्रीवादळ, वादळी वारा , झांजावात, गारपीट, पूर, बाष्पीभवन, भूस्खलन,
दु ष्काळ / कोरडे , कीड आणि रोग णकांवा खराब हवामान याां ची मनमजी ज्यामुळे आपले सवव प्रयत्न शू न्य होतात.
पीक कापिीनं तरचे नु कसान:
या योजने अांतगवत जे पीक कापिीनां तर वाळण्यासाठी शे तात कापून आणि पसरवून ठे वले जातात अशा पीकाां ना
चक्रीवादळ आणि चक्रीवादळी पाऊस आणि अवेळी पावसाच्या णवणशष्ट धोक्ाां पासून हां गामाच्या कापिीनां तर
कमाल दोन आठवड्ाां पयांत सांरक्षि उपलब्ध आहे .
स्थावनकीकृत आपत्ती

अणधसूणचत क्षे त्रातील एकाकी शे तात होिारी गारपीट, भूस्खलन, आणि पूर याां च्या सारख्या ओळखल्या जािायाव
स्थाणनक पातळीवरील जोखीमाां च्या पररिामी होिारी हानी / नु कसान.
सामान्य अपिाद: युद्ध आणि आस्िक जोखीम, दु भाव वनायुक्त नु कसान आणि इतर प्रणतबांधनीय जोखीमाां पासून
उद्भविारे नु कसान वगळले जातील.
पीएमएफबीिाय ची प्रमुख िैवशष्ट्ये
शेतकऱयांसाठी कमी प्रीवमयम दर
शे तक-याने दे य असलेल्या णवमा शुल्काची दर खालील सारिीनु सार असेल

अनु.
क्र.

हंगाम

पीके

शेतकयायद्वारे दे य जास्तीत
जास्त विमा शुल्क (विम्याची
रक्कम%)

1

खररप

सवव अन्नधान्य आणि तेलणबया पीके
(सवव धान्ये , णमलेट, डाळी आणि

एसआय णकांवा आभासी दर
2.0%, जे कमी असेल ते

तेलणबया णपके)
2

रब्बी

सवव अन्नधान्य आणि तेलणबया पीके
(सवव धान्ये , णमलेट, डाळी आणि

एसआय णकांवा आभासी दर 1.5%,
जे कमी असेल ते

तेलणबया णपके)
3

खररप
आणि रब्बी

वाणषवक व्यावसाणयक / वाणषवक
बागवानी पीके

एसआय णकांवा आभासी दर 5%,
जे कमी असेल ते

तांत्रज्ञानाां चा वापर
नवीन योजने त अने क नवनवीन गोष्टीांचा समावेश आहे जसे की उपग्रह इमे जरी, वनस्पती णनदे शाां क इत्यादीसारख्या
नाणवन्यपूिव तांत्रज्ञानाां चा वापर करिे. उत्पन्न अांदाजाां नुसार वेग आणि अचूकता वाढणवण्यासाठी स्माटव फोन / हाताने
हाताळल्या जािायाव उपकरिाां चे अणनवायव वापर. कव्हरे जमध्ये क्षे त्र णवसांगती कमी करण्यासाठी, ही योजना
जणमनीच्या नोांदीांचे णडणजटलीकरि करण्यासाठी दे खील प्रोत्साणहत करते.
शे तकऱयाां मध्ये जागरुकता वाढविे
पीएमएफबीवाय सांबांणधत शे तकऱयाां मध्ये जागरूकता वाढणवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत जे िेकरून बहुसांख्य
शे तकरी नोांदिी करू शकतील आणि योजने चा लाभ घेऊ शकतील.
चांगले कव्हरे ज
प्रधान मां त्री पीक णवमा योजने चा (पीएमएफबीवाय) उद्दे श स्थाणनक उणचत सरकारी अणधकाऱयाां च्या अांदाजानु सार
पीक उत्पन्नातील घट कमी झाल्यामु ळे शे तकऱयाां स होिाऱया नु कसानाची भरपाई करिे आहे .

या योजनेमध्ये पूवव पेरिीचे नु कसान, चक्रवात पावसामु ळे आणि कापिीनां तर होिारे नु कसान आणि भारतातील
अकाळी पावसामु ळे होिारे नुकसान दे खील समाणवष्ट आहे . पूवीच्या सांरणक्षत गारपीट आणि भू स्खलन जोखीम
याव्यणतररक्त यामध्ये स्थाणनक आपत्तीांच्या कारिाां मुळे होिाऱया नु कसानीच्या भरपाईची दे खील तरतूद आहे .
पीएमएफबीवायच्या धोरिाच्या शब्दासाठी येथे स्िक करा
प्रधान मां त्री पीक णवमा योजना या भारतमांत्रालयाच्या वेबसाईटला भे ट दे ण्यासाठी येथे स्िक करा.
पीक णवमा योजना सांबांणधत माणहती आणि प्रश्ाां साठी आमच्या ग्राहकाां च्या 3 समथव क स्तराां बद्दल अणधक जािून
घेण्यासाठी येथे स्िक करा.
आमच्याशी आमच्या टोल फ्री नां बर 1800 266 9 725 वर सांपकव साधा

