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पुनर्र चित हवामानावर् आधारर्त फळचपक विमा योजना (RWBCIS) 

िारंिार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) 
 

१. पुनर्र चित हवामानावर् आधारर्त फळचपक विमा योजना (RWBCIS) म्हणजे काय? 
 

पुनर्र चित हवामानावर् आधारर्त फळचपक चवमा योजना ही एक निरे्दशाांकावर आधाररत योजिा 

असूि यामधे्य प्रनतकूल वातावरणीय निकष जसे पाऊस, तापमाि, आर्द्रता इत्यार्दी मुळे 

होणाऱ्या नपकाच्या िुकसािावर आधाररत कव्हर नर्दले जाते, यामुळे शेतकऱ्याांिा नवपररत 

वातावरणाच्या पररस्थिती ांमुळे होणाऱ्या नपकाच्या िुकसािाप्रती सांरक्षण नमळते. 
 

 

१. विकाचे नुकसान करणारे िातािरणीय वनकष कोणते आवण त्यात कोणत्या 

धोक्ांचा समािेश होतो? 
 

वातावरणीय निकषाांमधे्य अनतवृष्टी/कमी पाऊस, कोरडा रु्दष्काळ, तापमािामधे्य तीव्र 

बद्दल,सापेक्ष आर्द्रता, हवेची गती आनण /नकां वा याचा एकनित समावेश होतो. 

प्रते्यक नपकाकररताचा उत्पार्दि अटी आनण शती या आधीच ठरनवलेल्या आनण सरकारी 

िोांर्दणीमधे्य िमूर्द आहेत. 
 

 

३. दाव्याचे मूल्ांकन कसे केले जाते? 
 

३. उत्पार्दि अटी पिकामधे्य पुवर मान्य प्रनतकार नकां वा आरांभीचा स्तर निनित केलेला असेल त्यािुसार 

र्दाव्याचे मापि केले जाईल आनण याव्यनतररक्त इतर कोणतीही पद्धती नकां वा मापि हे र्दाव्याच्या 

मापिाकरता वापरले जाणार िाही. 

३. र्दाव्याांचे मूल्याांकि हे िोांर्दणीकृत वातावरणी कें र्द्ाांवरूि नमळालेल्या वातावरणी मानहतीिुसारच केले 

जाईल आनण वातावरणी मानहती नमळाल्यािांतरच र्दाव्याची प्रनिया सुरू करण्यात येईल. 

३. र्दाव्याचे मूल्याांकि हे काटेकोरपणे उत्पार्दि अटी पिक, रे्दय रचिा आनण योजिेतील 

सवलती ांिुसारच केले जाईल. 

३. वातावरणीय मानहती ही स्वतांि मानहती स्त्रोताांकडूि नमळनवली जाते जसे आय एम डी (इां नडयि 

मेटेरोलॉनजकल नडपाटरमेंट), एि सी एम एल (िॅशिल कोलॅटरल मॅिेजमेंट नलनमटेड), स्कायमेट 

इत्यार्दी. ज्ाांिा शासिाकडूि मान्यता नमळालेली आहे. 

३. र्दाव्याच्या मूल्याांकिाकररता नपकाच्या सवेक्षणाची तोपयंत आवश्यकता िसेल जोपयंत सरकारी 

िोांर्दणीत असलेल्या उत्पार्दि अटी पिकामधे्य त्याची आवश्यकता िमूर्द केलेली असेल. 
 

 

३. या योजने अंतर्गत कोणत्या विकांकररता कव्हरेज वमळते? 
 

आर डबलू्य बी सी आय एस अांतगरत बागायती आनण वानषरक रोख रक्कम रे्दणाऱ्या 

नपकाांकररत कव्हरेज नर्दले जाते. 
_______________________________________________________________________

______ 

३. या योजने अंतर्गत लारू् केला जाणारा वप्रवमयमचा दर वकती? 
 

http://www.hdfcergo.com/


 

 

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited). Registered 
& Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, 
Mumbai – 400 020. Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), 
LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | 
care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please 
read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to 
HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: 
U66030MH2007PLC177117. UIN: IRDAI Reg. No.146. 

 

या योजिे अांतगररत बागायती शेती आनण वानषरक रोख रक्कम नपकां  घेणाऱ्या शेतकऱ्याांिा 

नवमीत रक्कमेच्या ५% नकां वा मुलभूत चवमा हप्ता र्दर यापैकी जो कमी असेल तो 

नप्रनमयमचा र्दर लागू केला जाईल. 
 

 

३. सवरसाधार्ण चवमा हप्ता अनुदान या योजनेअंतर्रत चनचित कर्ण्यात आलेला चपक 

चनदाय प्रचत हेक्टर्ी चवमा दर् 
 

३. शेतकऱ्यानी प्रत्यक्षात भर्ावयािा चवमा हप्ता यमधील फर्क हा सवरसाधार्ण चवमा हप्ता 

अनुदान समजण्यात येईल आचण हे अनुदान कें द्र व र्ाज्य शासनामाफर त चदले जाईल. 

३. काही राज्ाांमधे्य अनतररक्त सबनसडी रे्दखील प्रर्दाि केली जाते आनण ही अनतररक्त 

सबनसडी त्याांच्या िोांर्दणीिुसार अिरसांकल्पातूि नर्दली जाते आनण याची मानहती शेतकऱ्याांिा 

राज् सरकारच्या सांकेतथिळावर बघायला रे्दखील नमळते. 
 

 

३. आर डबलू् बी सी आय एस अंतर्गत शेतकऱ्याची िात्रता काय असते? 
 

सवर शेतकऱ्याांिा, काही प्रमाणात नपक घेणाऱ्या आनण भाडेकरी शेतकऱ्याांसह या योजिे 

अांतगरत नवमीत व्याजर्दराकररता समानवष्ट केले जाऊ शकते. खाली, कव्हर होणाऱ्या 

शेतकऱ्याांिा र्दोि घटकाांखाली नवभागलेले आहेत: - 

अ. अनिवायर घटक 

नवत्तीय सांथिाांकडूि (उर्दा. कजरर्दार शेतकरी) अनधसूनचत नपक(काां) साठी मौसमी 

शेतीनवषयक कामाकररता (एसएओ) कजर घेणाऱ्या सवर शेतकऱ्याांिा अनिवायरपणे कव्हर 

केले जाईल. 
 

योजिेच्या तरतुर्दी ांिुसार सवर कजरर्दार शेतकऱ्याांिा नवमा कव्हरेजवर जोर रे्दणे आवश्यक 

आहे. 

 पेरणीच्या योजिेतील कोणताही बर्दल पेरणीच्या एका आठवड्यात बँकेच्या लक्षात 

आणूि नर्दला पानहजे. 

 नवमा प्रस्तावपि केवळ एसएलसीसीसीआयद्वारे घोनषत केल्यािुसार आनण 

सूचिेिुसार निनित अांनतम तारखेपयंत स्वीकारले जातात. 

आ. स्वयांसेवी घटक 

गैर-कजर घेतलेल्या शेतकयांसाठी आनण आरडबू्ल्यबीसीआयएस अांतगरत कोणत्याही 

अनधसूनचत नवमा युनिटमधील कोणत्याही अनधसूनचत नपकासाठी, जवळच्या बँक शाखेत / 

DCCB / अनधकृत चॅिल पाटरिर / इन्शुरन्स कां पिीच्या अांनतम तारखेपयंत सांपकर  

साधण्यासाठी शेतकऱ्याांिा पयारय उपलब्ध असेल त्याकरता प्रस्तावपत्र अजर सांपूणर पद्धतीते 

भरूि बँक शाखा / इन्शुरन्स मध्यथिी/ सीएससी कें र्द्ामधे्य आवश्यक प्रीनमयम आनण 

जमीि / नपकाच्या (उर्दा. स्वानमत्व / भाडेकरू / लागवडी अनधकार) प्रस्तानवत 

आवश्यक कागर्दपिाांच्या पुराव्यासह आवश्यक चवमा हप्ता जमा करावा. 
 

 

 ज्ा शेतकऱ्याांिा संर्क्षण हवे असेल त्याांिी नियुक्त बँकेमधे्य एक खाते/कायारकारी खाते सुरू 

करावे, आनण त्याची मानहती प्रस्तावपत्र अजारमधे्य भरावी. 
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 शेतकऱ्याांिी जमीिाचा ओळख िमाांक प्रस्तावपत्रामधे्य िमूर्द करावा आनण त्या शेतीय 

जमीिीकररता र्दस्तावेजीय पुरावा रे्दखील सार्दर करावा. शेतकऱ्यािे घेत असलेल्या नपकाची हमी 

रे्दणारे प्रमाणपि रे्दखील सार्दर करावे. 

 एका जमीच्या तुकड्याकररता आनण एकच स्त्रोत असलेल्या िोांर्दणी केलेल्या शेतीय नपकाकररता/ 

नपक घेण्याचा नवचार असलेल्या नपकाकररता नवमा संर्क्षण नमळेल याची खािी शेतकऱ्यािे 

करावी. कोणताही रु्दय्यम नकां वा रु्दहेरी नवमा मान्य केला जाणार िाही आनण असे झाल्याचे 

आढळूि आल्यास शेतकऱ्यास संर्क्षण कररता पाि धरले जाणार िाही. नवमा कां पिी ही अशा 

प्रकारच्या र्दाव्याांिा िाकारण्याचा आनण चवमा हप्त्यािा परतावा ि रे्दण्याचा अनधकार आपल्याकडे 

राखूि ठेवते. 

 अशा शेतकऱ्याांच्या नवरोधात कां पिी कायरे्दशीर कायरवाही रे्दखील करू शकेल. 

या योजिेच्या र्दोन्ही घटकाांच्या अांतगरत एस सी/ एस टी आनण मनहला शेतकऱ्याांिा कमाल 

प्रमाणात संर्क्षण रे्दण्याचा हेतू आहे. 
. 

 

 

३. आर डबलू् बी सी आय एसमधे्य नोदंणीकरण्याकररता काही कालािधी आहे का? 
 

सांबांनधत सवर राज् सरकारच्या अनधसूचिा आनण नवमा कां पिीच्या अांनतम तारखेिुसार बँक नकां वा 

मध्यथिाांिी योग्यररत्या पाठनवलेल्या चवमा हप्त्यािा शेतकऱ्याांच्या भागामधे्य पररभानषत केलेल्या 

अांनतम तारखेच्या आत सवर िोांर्दणी करणे आवश्यक आहे. अांनतम तारखेच्या कोणत्याही 

नवलांबािांतर चवमा कां पिीला संर्क्षण िाकारण्याचा अनधकार आहे. 
 

 

 

१. िैयक्तिक (एका) शेतऱ्याकररता विमीत रक्कमेची सीमा वकती असेल? 
 

वैयस्क्तक शेतकऱ्याकररता नवमीत रक्कम ही प्रती हेक्टरी मापि गुणीले शेतकऱ्यािे नवमीत केलेल्या 

नपकाकररताच्या िोांर्दणीचा नर्दलेला भाग एवढी असेल. वेगवेगळ्या नपकाकररता राज् सरकारिे एच 

डी एफ सी एगोला खररप २०१८ कररता नर्दलेली नवमीत रक्कम ही सांबांनधत राज् नवभागामधे्य 

बघता येऊ शकेल. 
 

 

 

 

११. कजगदार शेतकऱ्यांकडून प्रस्तावपत्र आवण चवमा हप्ता जमा करण्याची 

िद्धती कोणती? 
 

३. अनिवायर घटकाांतगरत कजरर्दार शेतकरी- आनिरक सांथिा 
 

नपकाच्या हांगामाच्या आधारावर, बँकाांिी खररप आनण रब्बी हांगामासाठी आनिरकतेिुसार 

कजारच्या रकमेची स्वतांिपणे गणिा केली पानहजे आनण अनधसूनचत नपकाांच्या अधीि 

वैयस्क्तक कजरर्दार शेतकऱ्याची एकचत्रत घोषणा केले पानहजे आनण अनिवायर संर्क्षणासाठी 

नवचारात घेतले पानहजे 
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बॅांकेमाफर त नकसाि िेनडट काडर(के सी सी) अांतगरत असलेल्या नपकाच्या कजारिे 

कव्हरेज रे्दखील अनिवायर कव्हरेज मधे्य येईल आनण या योजिेिुसार असलेल्या 

अिुपालिाप्रमाणे सगळ्या अहवालाांचे व्यवथिापि केले जाईल. 
 

कजरर्दार शेतकऱ्याकडूि प्रस्तावपत्र आनण चवमा हप्ता जमा करण्याची जबाबर्दारी ही 

िोडल बॅांकेची असेल. 
 

व्यावसानयक बॅांक/आर आर बीच्या वैयस्क्तक बॅांक शाखा िोडल शाखा म्हणूि काम 

बघतील. सांबांनधत बॅांकेकररताच्या आवश्यक मागरर्दनशरका या व्यावसानयक बॅांका/ आर आर 

बीच्या सांबांनधत प्रमुख बॅांका आनण नवभागीय कायारलये/प्रशासनकय कायारलयाांद्वारे सांचानलत 

केल्या जातील. 
 

िोडल बॅांका/शाखाांद्वारे नर्दलेल्या जानहरिाम्यामधे्य इन्शु्यरन्स युनिट, नवमीत रक्कम प्रती 

युनिट, चवमा दर् प्रती युनिट, एकूण नवमीत जागा, आनण संर्क्षण केल्या जाणाऱ्या 

शेतकऱ्याांची मानहती (लहाि आनण नकरकोळ नकां वा इतर) आनण इतर शे्रणी ांच्या माध्यमािे 

असलेल्या शेतकऱ्याांची सांख्या (एस सी/एस टी/इतर)/ मनहला आनण त्याांच्या बॅांक 

खात्याांचा तपशील इत्यार्दी (बॅांक/त्याांच्या शाखा)ची मानहती नर्दलेल्या पद्धतीिुसार/नपक 

नवमा पोटरलवर नर्दल्याप्रमाणे िमूर्द करतील. 
 

व्यावसानयक बँक / आरआरबीची बँक शाखा निनितपणे नवमाधारक शेतकऱ्याांच्या 

तपशीलासह निधारररत वेळेत नपक इन्शुरन्स पोटरलमधे्य िमूर्द केलेल्या स्वरूपात िेट 

एकनित प्रस्ताव सार्दर करतील. 
 

िोडल बँका / मध्यथिी शेतकऱ्याचे िाव, बँक खते िमाांक, गाव, शेतकऱ्याचे 

वगीकरण, एकर, नपक, नवमीत रक्कम, जमा केलेला चवमा हप्ता, सर्कार्िे अनुदान 

इत्यार्दी सारख्या आवश्यक तपशीलाांसह वैयस्क्तक शेतकऱ्याांची यार्दी गोळा करतील, जी 

सॉफ्ट कॉपीमधे्य स्वरूपात असेल आनण ती नवमा कां पिीला पाठवूि अांनतम तारखेच्या १५ 

नर्दवसाांच्या आत घोनषत करतील. 
 

 

 

११. चिर्र् कजगदार शेतकऱ्यांकडून प्रस्तावपत्र आवण चवमा हप्ता जमाकरण्याची 

प्रविया कोणती? 
 

३. कजरर्दार िसलेले शेतकरी पयारयी घटकाांतगरत- चॅिल सहभागी/ मध्यथिी 
 

एस ओ ए कजर ि काढलेले आनण ज्ा शेतकऱ्याांकडे नवमीत व्याज असेल त्याांिा 

िनजकच्या व्यावसानयक बॅांकेत नकां वा नवभागील ग्रामीण बॅांकेत (आर आर बी) नकां वा पी 

ए सी एस (चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बँक मयार.) शाखेमधे्य जाऊि संर्क्षण नमळनवता 

येऊ शकेल. बॅांकेचे कमरचारी शेतकऱ्याला सहकयर करतील आनण प्रस्तावपत्र अजर, 

सांबांनधत र्दस्तावेज, नवमीत रक्कम आनण लागू होणाऱ्या चवमा हप्ता इत्यार्दीची मानहती 

रे्दतील.अशा बाबी ांमधे्य बॅांकेचे खाते वापरता येणे फ़ार आवश्यक असेल.  
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ज्ा शेतकऱ्याांिी एस ओ ए कजर काढलेले िाही पण त्याांिा नवमीत व्याजामधे्य रस आहे 

त्याांिा रे्दखील एक साधा प्रस्तावपि अजर भरता येऊ शकतो आनण चवमा रक्कम आनण 

सांबांनधत र्दस्तावेज रे्दखील जमा करावे लागतात, हे मान्य असलेल्या नकां वा नियुक्त 

आयआरडीए, मध्यथिी कडे जमा करावे. नियुक्त मध्यथिी नवमीत व्याज आनण सांबांनधत 

र्दस्तावेज ७/१२ उतारा, जमीिीचा अहवाल नकां वा जमीि अनधकार अहवाल, पेरणी 

प्रमाणपि, ओळख पि, बॅांकेचे पुस्तक, (कॅन्सल केलेला चेक- बँकेच्या पुस्तकात 

ओळख पि िसल्यास आनण लागू होणारा कां िाट/करार हा एकनित नपक घेणारे नकां वा 

भाडोिी ांचा असेल तर त्या सगळ्याची पडताळणी करतील. मध्यथिाांिी आवश्यक चवमा 

रक्कम जमा करणे आनण नवमा कां पिीला वैयस्क्तक / एकनित चवमा रक्कम जमा करणे 

आनण जानहरीकरण / नलस्टांग शीट (एमआयएस) मधील साराांश तपशीलाांसह, आयए 

ला सॉफ्ट कॉपी तयार करूि रे्दणे आनण प्रते्यक नवमाधारक शेतकऱ्याच्या तपशीलासह 

अपलोड करणे. 
 

३. चबगर् कजरर्दार शेतकरी पयारयी घटकाांतगरत- िेट नवमा कां पिीला 
 

नवमीत रक्कम असलेल्या, चबगर् कजरर्दार शेतकऱ्याला पोटाद्वारे प्रस्तावपि अजर 

नवमाकां पिीला पाठनवता येतो नकां वा आवश्यक असलेला चवमा आनण सांबांनधत र्दस्तावेज, 

एकनित नपक घेणारे नकां वा भाडेकरी शेतकरी असल्यास जमीिीची मानहती नकां वा लागू 

होणारा करार/कां िाट या सारखे र्दस्तावेज नपक नवमा पोटरलवर अपलोड करू शकतात. 
 

नवमा प्रस्तावपि स्वीकारणे नकां वा िाकारण्याचा अनधकार नवमा कां पिीकडे असेल. 

प्रस्तावपि िाकारले गेल्यास प्रस्तावपिच्या पावतीच्या तारखेच्या १ मनहिा आत चवम्याची 

रक्कम परत केली जाईल. प्रस्तावपि अजर डाऊिलोड करण्याकररता येिे स्िक करा. 
 

 

११. राज्याद्वारे कोणत्या प्रवियेचे आवण जावहरीकरणाचे िालन केले जाते? 
 

३. आर डबलू्य बी सी आय एस योजिेकररता भारत सरकारद्वारा प्रशासनकय सूचिापि 

जारी केल्यािांतर, एस एल सी सी सी आय सामान्यपणे एक बैठक घेते ज्ामधे्य 

उत्पार्दिाांच्या अटी आनण नपकाच्या पररस्थिती ांचे जानहरीकरण, िोांर्दणीकृत नवभाग, 

आनिरकतेचे मापि इत्यार्दी अखेरच्या ठरवतात, ज्ात नललाव सूचिेचा रे्दखील 

समावेश होतो. 
 

३. एस एल सी सी सी आय सामान्यपणे जानहरीकरण करते आनण पिक रे्दखील 

छापवूि घेते, ज्ाचे वाटप सांबांनधत राज्ातील लागू होणाऱ्या एजांसी िा महीन्यातूि 

नकमाि एकर्दा मौसमािुसार असलेले नपक येण्यापुवी एक मनहिा आधी करेल, 

उर्दा: खररप करता माचग आनण रब्बीकररता सप्टेंबर.  
 

३. राज् सरकारच्या सहकायारिे नपक नवमा पोटरलवरती (www.agri-

insurance.gov.in) जानहरीकरणाची आवश्यक ती मानहती अपलोड करणे 

आनण सांबांनधती एजांसी ांिा रे्दखील जानहरीकरण छापूि येण्यापुवी एक आठवडा आधी 

उपलब्ध करूि नर्दले जाईल. 
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३३. नोदंणी(एन्रोल) करण्याकररता कोणती अंवतम तारीख असते का? 
 

३. पी एम एफ़ बी वाय मागरर्दनशरकेिुसार आनण बॅांका आनण नवनवध मध्यथिी ांच्या अांनतम 

तारखाांमधे्य तफावत असू शकेल पण एकां र्दरीत कजारच्या कालावधीचा नवचार करता 

कजरर्दार शेतकऱ्याांकररता आवश्यक घटक, हे खररफ- एवप्रल ते जुलै आवण रब्बी- 

ऑक्टोबर ते वडसेंबर असेल. 
 

३. शेतकऱ्यांकडून ब ंकसगने चवमा हप्ता जमा करणे- प्रस्तावपिचा अजर/ 

शेतकऱ्याांकडूि चवमा हप्ता घेण्याची अांनतम तारीख ही कजरर्दार आनण नविाकजरर्दार 

शेतकरी र्दोघाांच्याही करता खररफ - ३१ जुलै आनण रब्बी- ३१ वडसेंबर असेल. 
 

३. ब ंकेने विमा कंिनीकडे जमा करणे- एकनित पण सगळे जानहरिामे/प्रस्तावपि हे 

िोडल बॅांक/बॅांकेच्या शाखाांमधूि खररफ़ आनण रब्बी नपकाच्या चवमा हप्ता रे्दय 

रक्कमेच्या समापि तारखेच्या १५वदिसात कजगदार शेतकऱ्याकररता आनण कजगदारी 

नसलेल्ा शेतकऱ्यांकररता ७ वदिसांच्या आत जमा केल्या गेल्या पानहजेत. 
 

३. विमीत मध्यस्ीनंी विमा कंिनीकडे जमा करणे- वनयुि विमा एजंट द्वारे 

प्रस्तावपि जमा करण्याची अांनतम तारीख ही जानहरीकरण पावती/चवमा हप्ताच्या 

पावतीच्या ७ नर्दवसाांच्या आत असेल. 
 

हे लक्षात घेतले पानहजे की सीएसी आनण एफडबू्ल्य नकां वा कोणत्याही राज् / 

कें र्द्शानसत प्ररे्दश सरकारला कोणत्याही पररस्थितीत निनित केल्यािुसार आनण 

हांगामाच्या अांनतम तारखा वाढनवण्यासाठी अनधकृत केले जाणार िाही. 
 

 

 

३३. िोटगलिरती मावहती एन्टर करण्याकररता काही अंवतम तारीख असते का? 
 

३. ब ंकर आवण मध्यस्ी- कोणत्याही बॅांकर नकां वा मध्यथिी ांद्वारे भरल्या गेलेल्या नवमीत 

शेतकऱ्याची मानहती सॉफ्ट कॉपी पद्धतीिे पोटरलवरती अपलोड 

करण्याकरता,सगळ्याच एन्रोल्मेंटकररताची अांनतम तारीख ही नप्रनमय जमाकरण्याच्या 

अांनतम तारखेपासूि १५ नर्दवसाांच्या आत असेल. 
 

 

३३. मावहती वमळाल्ानंतर वकती वदिसात विमा कंिनी दाव्याची िुतगता करेल? 
 

नवमा कां पिी द्वारे अांनतम र्दाव्याची रे्दय रक्कम ही पॉनलसी समापि तारखेच्या तीि आठवडे 

आधी तरी नर्दली गेली पानहजे. 
 

 

३३. वप्रवमयमचा दर वकंिा वकंमत जाणून घेण्याकररता विमीत व्यिीच्या मुलभूत र्रजा 

काय असतील? 
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३. योजिा ही निवडक आखूि नर्दलेल्या जागा म्हणजेच इन्श्युरन्स युवनट (आय यू) 

मधील प्रमुख जागाांवरती कायररत असेल. राज् सरकार द्वारे या इन्शु्यरन्स युनिटची 

मानहती नर्दली गेली पानहजे नकां वा वातावरणीय कें र्द्ाांची उभारणी केली गेली पानहजे. 

३. कजरर्दार नकां वा चबगर्कजरर्दार शेतकऱ्याकररता नवमीत रक्कम ही हेक्टरी समािच 

असेल आनण ही रक्कम नजल्हास्तरीय ताांनिक सनमती आनण एस एल सी सी सी 

आय द्वारे आधीच जानहर केलेली असेल आनण नवमा कां पन्याांिा याची मानहती नर्दलेली 

असेल. 
 

 

३३. ब ंकर आवण मध्यस्ीनंा वकती कवमशन आवण ब ंक शुल्क द्यािे लारे्ल? 
 

बॅांक आनण इतर आनिरक सांथिा इत्यार्दी ांिा ४% सेवा शुल्क नर्दले जाईल, जे शेतकऱ्याांच्या 

नप्रनमयममधूि कापूि घेतले जाईल. या सांर्दभारतील नवमा सेवा रे्दणाऱ्या ग्रामीण एजांटला 

त्यािुसार कनमशि हे नवमा कां पिी द्वारे नर्दले जाईल, ज्ाकरता आय आर डी एच्या 

नियामकाांिुसार कॅपिुसार लागू केले जाईल. 
 

 

 

३३. या योजने अंतर्गत सेिा कर लारू् केला जातो का? 
 

आर डबलू्य बी सी आय एस ही योजिा सेवाकरातूि मुक्त केली गेली आहे. 
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