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प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 

 
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही भारतातील एक राष्ट्र -एक योजना थीमच्या अनुषंगाने कृषी विम्यासाठी सरकारची प्रमुख 

योजना आहे.ही योजना 'के्षत्र दृवष्ट्कोन आधारािर' म्हणजेच पररभावषत के्षत्रांिर लागू केली जाईल. 

सुरुिात 

• सुधाररत राष्ट्र ीय कृषी विमा योजना (MNAIS), हिामानािर आधाररत पीक विमा योजना आवण राष्ट्र ीय कृषी विमा 

योजना (NAIS) या पूिीच्या विमा योजना रद्द करून भारत सरकारने 2016 मधे्य प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 

(PMFBY) सुरू केली. 

वनधी  

• सिव खरीप वपकांसाठी शेतकऱयांनी 2% आवण रब्बी वपकांसाठी 1.5% विवहत विमा हप्ता भरािा. िावषवक व्यािसावयक 

आवण बागायती वपकांच्या बाबतीत, प्रीवमयम 5% आहे. 

• राजे्य आवण भारत सरकार द्वारे शेतकऱ यांच्या वहश्शश्शयापेक्षा आवण त्याहून अवधक प्रीवमयमची वकंमत समान प्रमाणात 

अनुदावनत होती. 

• तथावप, GoI ने प्रदेशातील िाढीला चालना देण्यासाठी पूिोत्तर राज्यांसाठी प्रीवमयम सबवसडीच्या 90% िाटून घेतल्या. 

अंमलबजािणी 

• कृषी, सहकार आवण शेतकरी कल्याण (DAC&FW), कृषी आवण शेतकरी कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), भारत 

सरकार (GOI) यांच्या संपूणव मागवदशवन आवण वनयंत्रणाखाली वनिडलेल्या विमा कंपन्ांद्वारे बहु-एजन्सी फे्रमिकव द्वारे 

आवण संबंवधत राज्य इतर विविध एजन्सीचं्या समन्वयाने ही योजना लागू केली जाईल.  

• उदा: िावणज्य बँका, सहकारी बँका, प्रादेवशक ग्रामीण बँका आवण त्यांच्या वनयामक संस्था, सरकारी विभाग उदा. 

कृषी, सहकार, फलोत्पादन, सांख्यिकी, महसूल, मावहती/विज्ञान आवण तंत्रज्ञान, पंचायती राज इत्यादी वित्तीय संस्था. 

विकांची व्याप्ती 

1. तेलवबया  

2. अन्न पीक  

3. िावषवक व्यािसावयक / िावषवक बागायती वपके 

नुकसान भरिाई 

• नैसवगवक आग, िादळ, गारपीट, चक्रीिादळ आवण पूर येणे यांसारिा गैर-प्रवतबंवधत जोखमीचा देखील स्थावनक 

आपत्ती म्हणून समािेश करण्यात आला आहे.  

• काढणीनंतरचे नुकसान देखील कव्हर केले जाते. 

लाभार्थी 

• हंगामात अवधसूवचत के्षत्रामधे्य अवधसूवचत वपके घेणारे सिव शेतकरी ज्यांना वपकामधे्य विमा करण्यायोग्य रस आहे ते 

पात्र आहेत. 

• ही योजना सिव शेतकऱ यांसाठी ऐख्यिक करण्यात आली आहे. 
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उदे्दश 

• नैसवगवक आपत्ती, कीड आवण रोगांमुळे कोणतेही अवधसूवचत पीक अपयशी ठरल्यास शेतकऱयांना विमा संरक्षण 

आवण आवथवक सहाय्य प्रदान करणे. 

• शेतकऱ यांचे उत्पन्न ख्यस्थर ठेिण्यासाठी त्यांचे शेतीत सातत्य राखणे. 

• शेतकऱयांना नाविन्पूणव आवण आधुवनक कृषी पद्धती अिलंबण्यास प्रोत्सावहत करणे. 

• कृषी के्षत्राला पतपुरिठा सुवनख्यश्शचत करणे. 
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