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Kannada:

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಮ್ಎಫ್ಬಿವೆೈ) ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ೆೆ
ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ [ಕವರೆೋಜ್] : ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವು ಅಧಿಸೂಚಿತಗ ೂಳಿಸಿರುವ ಹಾಗ , ಎಲ್ಾಾ ಆಹಾರ ಮತುು
ಎಣ್ ೆಬೀಜ್ಗಳ ಬ ಳ ಗಳು, ಮತುು ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ/ತ ೂೀಟ್ಗಾರಿಕ ಯ ಬ ಳ ಗಳು.
ರೆೈತರಿಗ್ೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬ ಳ ಗಳಿಗ ಬ ಳ ಸಾಲ/ಕ ಸಿಸಿ ಖಾತ ಪಡ ದುಕ ೂಳುುತ್ತುರುವ ಸಾಲಗಾರ ರ ೈತರಿಗ ಇದು
ಕಡಾಾಯವಾದದುು. ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಾಗುವ ಬ ಳ ಯಲ್ಲಾ[ಗಳಲ್ಲಾ] ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯುಳು ಇತರ/ಸಾಲಗಾರರಲಾದ
ರ ೈತರಿಗ ಐಚಿಿಕವಾದದುು.
ಪಿರೋಮಿಯಮ್ : ರ ೈತರು ಕಟ್ಟಬ ೀಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತು ಎಲ್ಾಾ ಮುಂಗಾರು ಆಹಾರ ಮತುು ಎಣ್ ೆಬೀಜ್ಗಳ ಬ ಳ ಗಳಿಗ 2%,
ಹಿಂಗಾರು ಆಹಾರ ಮತುು ಎಣ್ ೆಬೀಜ್ಗಳ ಬ ಳ ಗಳಿಗ 1.5% ಮತುು ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ/ತ ೂೀಟ್ಗಾರಿಕ ಯ ಬ ಳ ಗಳಿಗ 5%
ಆಗಿರುತುದ .
ಕಾಯಯಗತಗ್ೆೊಳಿಸುವುದು : ಯೀಜ್ನ ಯ ಯೀಗಯ ರಿೀತ್ತಯ ಆಡಳಿತ ನಿವಿಹಣ್ ಗ ಸ ಟೀಟ್ ಲ್ ವ ಲ್ ಕ ೂೀ-ಆಡಿಿನ ೀಶನ್
ಕಮಿಟಿ ಒನ್ ಕಾಾಪ್ ಇನ್ುುರ ನ್್ [ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಸಿಸಿಐ], ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಸಿಸಿಐ- ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ, ಡಿಸಿಿಕ್ಟಟ ಲ್ ವ ಲ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್
ಕಮಿಟಿ [ಡಿಎಲ್ಎಮ್ಸಿ] ಹ ೂಣ್ ಯಾಗಿರುತುವ . ಯೀಜ್ನ ಯನ್ುು ''ಸಥಳಕ ೆ ತಕೆ ವಿಧಾನ್ದ ಆಧಾರದ'' ಮೆೀಲ್
ಕಾಯಿಗತಗ ೂಳಿಸಬ ೀಕು. ವಿಮೆಯ ಯೂನಿಟ್ಟನ್ುು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಸಿಸಿಐ ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸುತುದ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಡೆಯುವ ವಿಪ್ತುುಗಳು :
1. ಬಿತುನೆಗ್ೆ/ನಾಟಿಗ್ೆ ತಡೆಯಾಗುವುದು :
ಸಾಕಷ್ುಟ ಮಳ ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಿೀಸನ್ನ್ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗಳು ಪಾತ್ತಕೂಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ
ಸಥಳದಲ್ಲಾ ಬತುನ /ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಾಗದಿದುರ , ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಮೊತುದ 25% ವರ ಗಿನ್ ಕ ಾೈಮನ್ುು ರ ೈತರಿಗ
ಕ ೂಡಬ ೀಕಾಗುತುದ .

2. ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವ ಬೆಳೆಗಳು [ಬಿತುನೆಯಂದ ಕೆೊಯಿನ ವರೆಗ್ೆ] :
ತಡ ಯಲ್ಾಗದ ವಿಪತುುಗಳ [ಬರಗಾಲ, ಶುಷ್ೆ ಕಾಲ್ಾವಧಿಗಳು, ಪಾವಾಹ, ಜ್ಮಿೀನ್ು ಮುಳುಗಡ , ಕ್ತಾಮಿಕ್ತೀಟ್ಗಳ ಪೀಡ ಗಳು
ಮತುು ರ ೂೀಗಗಳು, ಭೂಕುಸಿತ, ಪ್ಾಾಕೃತ್ತಕ ಬ ಂಕ್ತ ಮತುು ಸಿಡಿಲು-ಮಿಂಚು, ಬರುಗಾಳಿ, ಆಲ್ಲಕಲುಾ ಮಳ , ಪಾಚಂಡ

ಬರುಗಾಳಿ, ತೂಫಾನ್ು, ಚಂಡಮಾರುತ, ಹರಿಕ ೀನ್ ಮತುು ಟಾನ್ಿಡ ೂೀ] ಕಾರಣ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಾ ಆಗುವ ನ್ಷ್ಟಗಳಿಗ
ಸವಿವಾಯಪ ವಿಪತ್ತುನ್ ವಿಮೆ ನಿೀಡಲ್ಾಗುತುದ .

3. ಕೆೊಯಿನ ನಂತರದ ನಷ್ಟಗಳು :
ಕ ೂಯ್ಲಾನ್ ನ್ಂತರ ಗದ ುಯಲ್ ಾೀ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಬ ೀಕಾದ ಬ ಳ ಗಳಿಗ ಪಾಚಂಡ ಬರುಗಾಳಿ ಮತುು ಬರುಗಾಳಿಯಂದಿಗ ಮಳ
ಮತುು ಸಿೀಸನ್ಗ ಸಲಾದ ಮಳ , ಇಂತಹ ನಿದಿಿಷ್ಟ ವಿಪತುುಗಳ ವಿರುದಧ ಕ ೂಯ್ಲಾನ್ ನ್ಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳ ವರ ಗ
ಮಾತಾ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದ ೂರ ಯುತುದ .

4. ಸಥಳಿೋಯವಾದ ವಿಪ್ತುುಗಳು :
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪಾದ ೀಶದಲ್ಲಾ, ಉಳಿದವುಗಳಿಂದ ಪಾತ ಯೀಕವಾಗಿರುವ ಒಂಟಿ ಗದ ುಗಳಲ್ಲಾ ಆಲ್ಲಕಲುಾ ಮಳ , ಭೂಕುಸಿತ ಮತುು
ಜ್ಮಿೀನ್ು ಮುಳುಗಡ ಯಂತಹ ಸಥಳಿೀಯವಾದ ವಿಪತುುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವ ಎಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿರುವ ನ್ಷ್ಟ/ಹಾನಿಗ
ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತುದ .

