
पीक विमा 

प्रधान मंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीिाय) काय आहे 

पीएमएफबीवाय योजना 2016 मधे्य सुरु करण्यात आली आणि याद्वारे भारतातील सवव प्रचणलत उत्पन्न णवमा योजना 

बदलली. शेतकऱयाांना पीक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली आहे. या योजनेमुळे स्थाणनक 

जोखीम, कापिीनांतरचे नुकसान इत्याणद हानीपासून सांरक्षि देण्यात आले आहे आणि याचा हेतू उत्पन्न 

अांदाजाांकररता तांत्रज्ञानाचा अवलांब करण्याचा आहे. या योजनेचा उदे्दश शेतकऱयाांमधे्य पीकाांच्या णवमाबाद््दल 

जागरूकता वाढवून आणि कमी प्रीणमयम दराांद्वारे शेतकऱयाांच्या पीकाांचे णवमा काढून भारतात पीक णवमा 

वाढवण्याचे प्रमाि वाढवून पीकाांचे नैसणगवक आणि मनुष्य णनणमवत आपत्तीपासून सांरक्षि करिे होय. 

उदे्दशः 

प्रधान मांत्री पीक णवमा योजना (पीएमएफबीवाय) चा उदे्दश कृषी के्षत्रामधे्य शाश्वत उत्पादनासाठी याद्वारे सहाय्य 

करने आहे - 

अ) अप्रत्याणशत घटनाांमधून उद्भवलेल्या पीकाांचे नुकसान / हानी सहन करिायाव शेतकयाांना आणथवक सहाय्य 

पुरणविे 

ब) शेतकऱयाांनी शेती करत राहावी यासाठी त्याांचे उत्पन्न स्स्थर करिे 

क) शेतकयाांना नवीन आणि आधुणनक शेती पद्धती ांचा अवलांब करण्यास प्रोत्साहन देिे 

ड) शेती के्षत्राला पत पुरवठा करिे; यामुळे अन्न सुरक्षा, पीक णवणवधीकरि आणि कृषी के्षत्रातील वाढ आणि 

स्पधावत्मकतेत वाढ होईल आणि शेतक-याांना उत्पादन जोखमीपासून सांरक्षि णमळेल. 

पात्रता वनकष 

● अवनिायय घटक 

णवत्तीय सांस्थाांकडून (उदा. कजवदार शेतकरी) अणधसूणचत पीकाांसाठी मौसमी शेतीणवषयक कायावसाठी (एसएओ) 

कजव घेिायाव सवव शेतकयाांना अणनवायवपिे सांरणक्षत केले जाईल. 

● स्वयंसेिी घटक 

कजव न घेतलेल्या शेतकयाांसाठी ही योजना वैकस्िक असेल. 

 धोके आवि अपिादांचे संरक्षिः 
 

खालील पीकाांचे टपे्प आणि पीकाच्या नुकसानीस कारिीभूत जोस्खमाांचा या योजनेत समाणवष्ट आहेत. 

● पेरिी रोखिे / रोपि जोखीम: 

कमी पावसामुळे णकां वा प्रणतकूल हांगामी पररस्स्थतीमुळे णवमा के्षत्र पेरिी / रोपनापासून रोखले जाते 

● उभे पीक (पेरिी ते कापिी):.  

अ-प्रणतबांधनीय जोखीमाांमुळे उत्पन्न नुकसान भरपाईसाठी व्यापक जोखीम णवमा प्रदान केला जातो, उदा. नैसणगवक 

आग आणि वीज, वादळ, तुफान, चक्रीवादळ, वादळी वारा , झांजावात, गारपीट, पूर, बाष्पीभवन, भूस्खलन, 

दुष्काळ / कोरडे, कीड आणि रोग णकां वा खराब हवामान याांची मनमजी ज्यामुळे आपले सवव प्रयत्न शून्य होतात. 

● पीक कापिीनंतरचे नुकसान: 

या योजने अांतगवत जे पीक कापिीनांतर वाळण्यासाठी शेतात कापून आणि पसरवून ठेवले जातात अशा पीकाांना 

चक्रीवादळ आणि चक्रीवादळी पाऊस आणि अवेळी पावसाच्या णवणशष्ट धोक्ाांपासून हांगामाच्या कापिीनांतर 

कमाल दोन आठवड्ाांपयांत सांरक्षि उपलब्ध आहे. 

● स्थावनकीकृत आपत्ती 



अणधसूणचत के्षत्रातील एकाकी शेतात होिारी गारपीट, भूस्खलन, आणि पूर याांच्या सारख्या  ओळखल्या जािायाव 

स्थाणनक पातळीवरील जोखीमाांच्या पररिामी होिारी हानी / नुकसान. 
 

सामान्य अपिाद: युद्ध आणि आस्िक जोखीम, दुभाववनायुक्त नुकसान आणि इतर प्रणतबांधनीय जोखीमाांपासून 

उद्भविारे नुकसान वगळले जातील. 
 

पीएमएफबीिाय ची प्रमुख िैवशष्ट्ये 

शेतकऱयांसाठी कमी प्रीवमयम दर 

शेतक-याने देय असलेल्या णवमा शुल्काची दर खालील सारिीनुसार असेल 

अनु. 

क्र. 

हंगाम पीके  शेतकयायद्वारे देय जास्तीत 
जास्त विमा शुल्क (विम्याची 
रक्कम%) 

1 खररप सवव अन्नधान्य आणि तेलणबया पीके 
(सवव धाने्य, णमलेट, डाळी आणि 
तेलणबया णपके) 

एसआय णकां वा आभासी दर 
2.0%, जे कमी असेल ते 

2 रब्बी  सवव अन्नधान्य आणि तेलणबया पीके 
(सवव धाने्य, णमलेट, डाळी आणि 
तेलणबया णपके) 

एसआय णकां वा आभासी दर 1.5%, 

जे कमी असेल ते 

3 खररप   
आणि रब्बी  

वाणषवक व्यावसाणयक / वाणषवक 
बागवानी पीके 

एसआय णकां वा आभासी दर 5%, 

जे कमी असेल ते 

तांत्रज्ञानाांचा वापर 
नवीन योजनेत अनेक नवनवीन गोष्टी ांचा समावेश आहे जसे की उपग्रह इमेजरी, वनस्पती णनदेशाांक इत्यादीसारख्या 

नाणवन्यपूिव तांत्रज्ञानाांचा वापर करिे. उत्पन्न अांदाजाांनुसार वेग आणि अचूकता वाढणवण्यासाठी स्माटव फोन / हाताने 

हाताळल्या जािायाव उपकरिाांचे अणनवायव वापर. कव्हरेजमधे्य के्षत्र णवसांगती कमी करण्यासाठी, ही योजना 

जणमनीच्या नोांदी ांचे णडणजटलीकरि करण्यासाठी देखील प्रोत्साणहत करते. 

शेतकऱयाांमधे्य जागरुकता वाढविे  

पीएमएफबीवाय सांबांणधत शेतकऱयाांमधे्य जागरूकता वाढणवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत जेिेकरून बहुसांख्य 

शेतकरी नोांदिी करू शकतील आणि योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. 

चांगले कव्हरेज 

प्रधान मांत्री पीक णवमा योजनेचा (पीएमएफबीवाय) उदे्दश स्थाणनक उणचत सरकारी अणधकाऱयाांच्या अांदाजानुसार 

पीक उत्पन्नातील घट कमी झाल्यामुळे शेतकऱयाांस होिाऱया नुकसानाची भरपाई करिे आहे. 



या योजनेमधे्य पूवव पेरिीचे नुकसान, चक्रवात पावसामुळे आणि कापिीनांतर होिारे नुकसान आणि भारतातील 

अकाळी पावसामुळे होिारे  नुकसान देखील समाणवष्ट आहे. पूवीच्या सांरणक्षत गारपीट आणि भूस्खलन जोखीम 

याव्यणतररक्त यामधे्य स्थाणनक आपत्ती ांच्या कारिाांमुळे होिाऱया नुकसानीच्या भरपाईची देखील तरतूद आहे. 

 

पीएमएफबीवायच्या धोरिाच्या शब्दासाठी येथे स्िक करा    

प्रधान मांत्री पीक णवमा योजना या भारतमांत्रालयाच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे स्िक करा.  
 

पीक णवमा योजना सांबांणधत माणहती आणि प्रश्ाांसाठी आमच्या ग्राहकाांच्या 3 समथवक स्तराांबद्दल अणधक जािून 

घेण्यासाठी येथे स्िक करा. 

आमच्याशी आमच्या टोल फ्री नांबर 1800 266 9 725 वर सांपकव  साधा 

https://www.icicilombard.com/docs/default-source/Policy-Wordings-product-Brochure/pmfby-policy-wordings.pdf?sfvrsn=4
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