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1. પ્રસ્તાવના :- (ભારતમાં વીમા ક્ષતે્રની ભૂનમકા) :-  

 ભારતના વીમા ઉદ્યોગ પાસે ૫૭ વીમા કંપનીઓ છે. જમેાં ૨૪ કંપનીઓ જીવન વીમા વ્યવસાયમાં છે, જ્યાર ે૩૩ બિન-

જીવન વીમા કંપની છે. જીવન વીમા કંપનીઓમાં જીવન વીમા બનગમ (એલઆઈસી) એકમાત્ર જાહેર ક્ષેત્રની કંપની છે. બિન-

જીવન વીમા ક્ષેત્રમાં જાહેર ક્ષતે્રના છ વીમાદાતા છે. આ ઉપરાંત, એકમાત્ર રાષ્ટ્ર ીય રી-ઇન્સ્યુરર છે, એટલે કે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સસ 

કોપોરશેન ઓફ ઈબન્સિયા (જીઆઈસીર)ે. ભારતીય વીમા િજારના અન્સય બહ્સેદારોમાં એજન્સટો (વ્યબિગત અને કોપોરટે), 

દલાલો, સવકે્ષણકારો અને આરોગ્ય વીમા દાવાની સવેા આપતા તૃતીય-પક્ષ સચંાલકોનો સમાવેશ થાય છે. 

  

2. બજારન ં કદ :-  

ભારતમાં, વીમા ક્ષેત્રનો એકંદર િજાર કદ ૨૦૨૦ માં યએુસ િોલરની ૨૮૦ અિજ િોલર થવાની અપેક્ષા છે. જીવન 

વીમા ઉદ્યોગનો વધારો ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૩ ની વચ્ચે ૫.૩% ના સીએજીઆરથી થવાની ધારણા છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦ મા ં

ભારતનો વીમા પ્રવશે ૩.૮૨% હતો, જમેાં જીવન વીમા કંપનીઓમાં ૨.૮૨% અને બિન-જીવન વીમા પ્રવશે ૦.૯૪% છે. વીમા 

ઘનતાના સંદભષમાં, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦ માં ભારતનું એકંદર વીમા મૂલ્ય ૭૮  યુ.એસ. િોલર હતંુ. સામાન્સય અને આરોગ્ય વીમા 

િજારમાં ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીઓનો િજાર બહ્સો નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯ માં ૪૭.૯૭% થી વધીન ેનાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦મા ં

૪૮.૦૩% થયો છે. લાઇફ ઇન્સ્યુરન્સસ સેગમેન્સટમાં, ખાનગી કંપનીઓએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦માં પ્રીબમયમ અન્સિરબરટન 

સેવાઓમા ં ૩૩.૭૮% નો માકેટ શરે રાખ્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ માં (માચષ ૨૦૨૧ સધુી), ભારતમાં જીવન વીમા 

કંપનીઓના નવા વ્યવસાયનુ ંપ્રીબમયમ ૩૧.૯ અિજ િોલર હતંુ. ભારતમાં, સામાન્સય જીવન વીમાના મજિૂત વૃબિથી ચાલતા 

નાણાકીય વર્ષમા ંએકંદર પ્રીબમયમ કંપનીઓનુ ંમૂલ્ય (એબપ્રલ ૨૦૨૦ અને માચષ ૨૦૨૧ ની વચ્ચે) ૨૬.૫૨ અિજ યુએસ િોલર પર 

પહોચં્યુ હતંુ. માચષ ૨૦૨૧ મા,ં જીવન વીમા ક્ષેત્રની આરોગ્ય વીમા કંપનીઓમાં કોરોના વાઇરસની મહામારી (COVID-19) ની 

વૃબિ દરબમયાન આરોગ્ય વીમા ઉત્પાદનોની વધતી માંગને કારણે વીમા પોબલસીમાં ૪૧% નો વધારો થયો હતો.  એસ એન્સિ પી 

સારાંશ : વીમા, નાણાકીય ક્ષેત્રનો અબભન્ન ભાગ હોવાના કારણે, ભારતના અથષતંત્રમાં નોધંપાત્ર ભૂબમકા બનભાવે છે. 

મૃત્યદુર, સપંબિ અને જાનહાબનના જોખમો અને પ્રદાનથી િચાવવા ઉપરાંત વીમા ક્ષેત્ર, શહેરી અને ગ્રામીણ બવ્તારોમા ં

વ્યબિઓ અને સાહસો માટે સલામતી જાળ િચતને પ્રોત્સાહન આપે છે અને માળખાગત બવકાસ અને અન્સય માટે 

લાંિા ગાળાના ભંિોળ પ્રદાન કર ે છે. રાષ્ટ્રના લાિંા ગાળાના સગભાષવ્થાના પ્રોજકે્ટ્સ. ભારતમાં વીમાનો બવકાસ છે 

સતત આબથષક પબરવતષનને ટેકો આપવા માટે જરૂરી. 

 ભારતના વીમા ક્ષેત્રમાં તાજતેરના વર્ોમા ંગબતશીલ બવકાસ થઈ રહ્યો છે, વબૈિક વીમા િજારમાં તેનો બહ્સો 

અત્યંત નીચો છે. આ લેખ ભારતીય વીમા ક્ષેત્રની મુસાફરીને શોધી કાઢે  છે, અન ેઓછા ઘૂંસપેંઠ અન ેઘનતા દર, વીમા 

ઉત્પાદનોમાં અપૂરતા રોકાણ, અને પ્રિળ પદ અને જાહેર ક્ષેત્રના ખેલાિીઓની નાણાકીય ્વા્્ય જવેા મુદ્દાઓ પર 

ધ્યાન આપે છે. વબૈિક સમકક્ષોની તુલનામાં ભારતમાં વીમા ઉદ્યોગ ગબતશીલ રીતે બવકસી રહ્યો છે, કુલ વીમા પ્રીબમયમ 

ઝિપથી વધી રહ્યા છે. વીમા પ્રવશે (જીિીપીના કુલ પ્રીબમયમનો ગણુોિર (કુલ ્થાબનક ઉત્પાદન) અને ઘનતા (કુલ 

વ્તીના પ્રીબમયમનો ગુણોિર) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮  (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮) માટે અનુક્રમે ૬૯% હતો, જ ેઓછા છે. 

વૈબિક ્તરો સાથે સરખામણી. આ ઓછા ઘૂંસપેંઠ અને ઘનતાના દર ભારતની બવશાળ વ્તીના અબનબિત પ્રકૃબત અન ે

વીમા તફાવતની હાજરીને દશાષવે છે. આ ક્ષેત્ર એક બવબશષ્ટ્ રાજ્ય એકાબધકાર િનીને એક ્પધાષત્મક િજારમા ં

્થાનાંતબરત થઈ ગયું છે, પરંતુ જાહેર ક્ષેત્રના વીમા કંપનીઓ સંખ્યા ઓછી હોવા છતાં, વીમા િજારનો મોટો બહ્સો 

ધરાવે છે. 

 

શબ્દો : વીમો, આબથષક બવકાસ, વૃબિ, રોકાણ, મૂિી, અથષતંત્ર, ખાનગી-જાહેર ક્ષેત્ર.   
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ગ્લોિલ માકેટ ઇન્સટેબલજન્સસ િેટા અનસુાર, ભારત એબશયા-પેબસબફકમાં િીજો સૌથી મોટો વીમા કંપનીઓ ધરાવતો દેશ છે. જ ે

દેશમાં કરવામાં આવેલા ૬૬ અિજ િોલરના ઇન્સ્યુરટેક-કેબન્સિત સાહસ રોકાણોમાં ૩૫% બહ્સો ધરાવે છે.  

 

3. ભારતમાં જાહેર ક્ષતે્રની વીમા કંપનીઓ :-  

 1. જીવન વીમા બનગમ. 

 2. રાષ્ટ્ર ીય વીમા કંપની બલબમટેિ. 

 ૩. ઓબરએન્સટલ ઇન્સ્યુરન્સસ કંપની બલબમટેિ. 

 ૪. સંયુિ ભારત વીમા કંપની બલબમટેિ. 

 ૫. ન્સયુ ઇબન્સિયા એ્યોરન્સસ કંપની બલબમટેિ. 

 ૬. જનરલ ઇન્સ્યરુન્સસ કોપોરશેન ઓફ ઇબન્સિયા બલબમટેિ (રાષ્ટ્ર ીય રી-ઇન્સ્યુરર). 

 ૭. કૃબર્ વીમા કંપની ઓફ ઇબન્સિયા બલબમટેિ (કંપની નોન લાઇફ પબલલક દ્વારા તરતી નાિાિષની સાથે ક્ષેત્રની વીમા 

કંપનીઓ). 

 

4. વીમા ક્ષેત્રે રોકાણો અને તરલતા પ્રવાહ :-  

 ભારતમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ માં (માચષ ૨૦૨૧સુધી), ભારતમાં જીવન વીમા કંપનીઓના નવા વ્યવસાયનું પ્રીબમયમ 

૯૩૧.૯ અિજ િોલર હતંુ. 

 નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ માં એલઆઈસીએ પ્રથમ વર્ષના પ્રીબમયમ આવક ગયા વર્ષ કરતા ૧૦.૧૧  % ની વૃબિ સાથ ે

વ્યબિગત ખાતરી કારોિાર હેઠળ ૫૬,૪૦૬ કરોિ (યએુસ $ ૭.૭૫ અિજ) છે. 

 ભારતમાં, સામાન્સય જીવન વીમાના મજિૂત વૃબિથી ચાલતા નાણાકીય વર્ષ (એબપ્રલ ૨૦૨૦ અને માચષ ૨૦૨૧ની વચ્ચ)ે 

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ માં ૨૬.૫૨ અિજ યએુસ િોલર પર પહોચં્યું હતંુ.  

 એક બિન-જોિાયેલ વ્યબિગત તાત્કાબલક વાબર્ષકી યોજના અંતગષત મે ૨૦૨૧ મા,ં મેક્ટસ  લાઇફ ઇન્સ્યુરન્સસ કંુ. બલબમટેિ 

એ ‘મેક્ટસ લાઇફ સરલ પેન્સશન’ શરૂ કયુું,    

 માચષ ૨૦૨૧ માં, જીવન વીમા ક્ષેત્રની આરોગ્ય વીમા કંપનીઓમાં COVID-19 ની વબૃિ  દરબમયાન આરોગ્ય વીમા 

ઉત્પાદનોની વધતી માંગને કારણે ૪૧ % નો વધારો થયો છે. 

 ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ માં, ભારતી એએક્ટસએ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સસએ તિીિી આવ્યકતાઓ અને અન્સય આરોગ્ય 

સુબવધાઓ સાથે સકંળાયેલા ખચષને વેગ આપવા સામે સવષગ્રાહી કવર પૂરા પાિવા માટે તેની ‘આરોગ્ય સલાહકાર’ 

આરોગ્ય વીમા યોજના શરૂ કરી. 

 ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ માં, આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્િાિષ  જનરલ ઇન્સ્યરુન્સસ, ખાનગી ક્ષેત્રની બિન-જીવન વીમા કંપની, 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણાકીય સવેાઓ કેન્સિ (આઇએફએસસી) દ્વારા ગજુરાતના ગાંધીનગર, જીઆઈપીટી બસટીમા ં

આઈએફએસસી વીમા કચરેી (IIO) ્થાપવા માટેનો અબધકાર આપવામાં આવી છે. 

 

5. વીમા ક્ષેત્ર અંગે સરકારની પહેલ :-  

 યુબનયન િજટે ૨૦૨૧મા ં વીમામાં એફિીઆઈ મયાષદા ૪૯% થી વધારીને ૭૪% કરવામાં આવી છે. ભારતની વીમા 

બનયમનકારી અને બવકાસ સિામંિળ (આઇઆરિીએઆઈ) એ બિબજલોકર દ્વારા, વીમા કંપનીઓ દ્વારા બિબજટલ વીમા પોબલસી 

આપવાની જાહેરાત કરી છે. કેન્સિીય િજટે ૨૦૨૧ હેઠળ, નાણાં પ્રધાન બનમષલા સીતારામણે જાહેરાત કરી કે એલઆઈસીની 

પ્રારંબભક જાહેર તકો (આઇપીઓ) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨ માં લાગુ કરવામાં આવશે.  િેબન્સકંગ અને વીમા ક્ષેત્રમાં એકત્રીકરણના 

ભાગ રૂપે, કોઈ ઔપચાબરક િજાર મૂલ્યાંકન હાથ ધરવામાં આવ્યું નથી. ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ માં, નાણાં મંત્રાલયે રૂ.૧ લાખ કરોિ 

(યુએસ $ ૧૩.૬૨ અિજ) કંપનીઓના એકંદર નાણાકીય આરોગ્યને સુધારવા માટે રાજ્યની માબલકીની સામાન્સય વીમા 

કંપનીઓમાં 3,000 કરોિ (યુએસ $ ૪૧૩.૧૩ બમબલયન) ની રકમ ફાળવવામાં આવી છે. યબુનયન િજટે ૨૦૨૧ અંતગષત રૂ. 

૧૬,૦૦૦ કરોિ (યુ.એસ. $ ૨.૨૦ અિજ) પાક વીમા યોજના માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. 

 

6. સંશોધન અભ્યાસના સૂચનો :-  

પ્ર્તુત સંશોધન અભ્યાસએ ભારતીય અથષતંત્રમાં વીમાક્ષતે્રની ભૂબમકાના સદંભષમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ અભ્યાસ 

પરથી જાણવા મળે છે કે ભારતના આબથષક બવકાસમાં વીમાક્ષેત્રની ભૂબમકા કેવી રહેવા પામી છે. આ અભ્યાસ અંતગષત પ્રાપ્ત 

થયેલ તારણો પર નજર કરતા.ં...  

 ભારતમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ માં (માચષ ૨૦૨૧સુધી) ભારતમા ંજીવન વીમા કંપનીઓના નવા વ્યવસાયનું પ્રીબમયમ 

૯૩૧.૯ અિજ િોલર થવા પામ્યું છે.  

 માબલકીની સામાન્સય વીમા કંપનીઓમાં 3,000 કરોિ (યએુસ $ ૪૧૩.૧૩ બમબલયન) ની રકમ ફાળવવામાં આવી છે. 
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 યુબનયન િજટે ૨૦૨૧ અંતગષત રૂ. ૧૬,૦૦૦ કરોિ (યુ.એસ. $ ૨.૨૦ અિજ) પાક વીમા યોજના માટે ફાળવવામાં આવ્યા 

છે. 

 યુબનયન િજટે ૨૦૨૧ માં વીમામાં એફિીઆઈ મયાષદા ૪૯% થી વધારીને ૭૪% કરવામાં આવી છે. 

 નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ માં, એલઆઈસીએ પ્રથમ વર્ષના પ્રીબમયમ આવક ગયા વર્ષ  કરતા ૧૦.૧૧ % ની વૃબિ સાથે 

વ્યબિગત ખાતરી કારોિાર હેઠળ ૫૬,૪૦૬ કરોિ (યએુસ   $ ૭.૭૫અિજ) છે. 

 માચષ ૨૦૨૧ માં, જીવન વીમા ક્ષેત્રની આરોગ્ય વીમા કંપનીઓમાં COVID-19 ની વૃબિ દરબમયાન આરોગ્ય વીમા 

ઉત્પાદનોની વધતી માંગને કારણે ૪૧ % નો વધારો થયો છે. 

 માચષ ૨૦૨૧ મા,ં જીવન વીમા ક્ષેત્રની આરોગ્ય વીમા કંપનીઓમાં કોરોના વાઇરસની મહામારી (COVID-19) ની વૃબિ 

દરબમયાન આરોગ્ય વીમા ઉત્પાદનોની વધતી માંગને કારણે વીમા પોબલસીમાં ૪૧% નો વધારો થયો હતો. 
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