فصل بیمہ
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (پی ایم ایف بی وائی) کیا ہے
پی ایم ایف بی وائی کو  2016میں شروع کیا گیا تھا اور تب سے اس نے ہندوستان میں تمام پیداور کے بیمہ کی
اسکیموں کی جگہ لے لی ہے۔ اس اسکیم کو فصل کے سیکٹر پر زور دینے کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ اس اسکیم
کو مقامی خطرات اور فصل کاٹنے کے بعد کے نقصانات وغیرہ کے تحت زیادہ وسیع بیمہ حاصل ہے اور اس کا
مقصد یہ ہے کہ پیداوار کا اندازہ لگانے کے مقصد کے لیے ٹیکنالوجی کو اختیار کیا جائے۔ کسانوں کی جانکاری
کو بڑھا کر اور کسان کے لیے بیمہ کی قسط کی شرح کو کم کرکے اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں فصل
کے بیمہ کے داخلے کو بڑھایا جائے۔

مقصد:
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (بی ایم ایف بی وائی) کا مقصد یہ ہے کہ نیچے دیئے گیے طریقوں سے کھیتی کے
سیکٹر میں پائیدار پیداوار کی مدد کی جائے -
الف) فصل کے نقصان/اچانک پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو برداشت کرنے والے
کسانوں کی مالی مدد کی جائے
ب) کسانوں کی آمدنی کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ کھیتی باڑی کرتے رہیں
ج) کھیتی باڑی کے نئے انداز کے کاموں کو اختیار کرنے کے لیے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے
د) کھیتی باڑی کے سیکٹر کے لیے آسان ساکھ کو یقینی بنایا جائے ،جو غذا کی حفاظت اور رنگا رنگ فصل اگانے
میں مدد کرے گا اور کھیتی باڑی کے سیکٹر میں ترقی اور مقابلہ کرنے کے جذبے کو مضبوط کرے گا اور ساتھ
ہی کسانوں کو پیداوار کے خطرات سے بچائے گا۔


اہلیت کا معیار
الزمی جزو
اعالن کردہ فصل (فصلوں) کے لیے مالی اداروں سے سیزنل ایگریکلچرل آپریشنز (ایس اے او) قرض حاصل
کرنے والے تمام کسان (یعنی قرض لینے والے کسان) کا الزمی طور پر بیمہ کیا جائے گا۔



رضاکارانہ جزو
قرض نہ لینے والے کسانوں کے لیے اسکیم اختیاری ہوگی۔

خطرات اور اخراجات کا بیمہ:
فصل کے مندرجہ ذیل مرحلے اور فصل کے نقصان کا سبب بننے والے خطرات کا اس اسکیم کے تحت بیمہ کیا
جاتا ہے۔


بونے /پودا لگانے کے خطرے کو روکنا:
کم بارش یا خراب موسم کی وجہ سے بونے  /پودا لگانے سے بیمہ کیے گیے عالقے کو روک دیا جاتا ہے



کھڑی فصل (بونے سے فصل کاٹنے تک):
نہ روکے جاسکنے والے خطرات ،یعنی خشک سالی ،خشک وقفے ،سیالب ،طغیانی ،آفات اور بیماریاں ،چٹان کا
کھسکنا ،قدرتی آگ اور بجلی ،آندھی ،سخت برفباری ،بگوال ،گرد باد ،سخت آندھی ،تیز جھکڑ اور عاصفہ کی وجہ
سے ہونے والے پیداوار کے نقصانات کا احاطہ کرنے کے لیے خطرے کا ہمہ گیر بیمہ فراہم کیا جاتا ہے۔



فصل کٹائی کے بعد کے نقصانات:
ان فصلوں کے لیے کاٹنے کے بعد زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کی مدت کے لیے بیمہ موجود ہے ،جنہیں تیز ہوا ،تیز
بارش اور بے موسم کی بارش کے سخت خطروں میں فصل کاٹنے کے بعد کھیت میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا
جاتا ہے۔



مقامی آفات:
اطالع کردہ عالقے میں الگ تھلگ پڑے ہوئے کھیتوں پر اثر کرنے والی شدید برفباری ،چٹان کے کھسکنے ،اور
سیالب کی وجہ سے ہونے والے معلوم مقامی خطرات کے واقع ہونے سے پیدا ہونے واال نقصان

عام اخراج :جنگ اور نیوکلیائی خطرات ،دشمنی کی وجہ سے نقصان اور دیگر روکے جاسکنے والے خطرات کی وجہ سے
ہونے والے نقصانات کو خارج کردیا جائے گا۔

پی ایم ایف بی وائی کی کلیدی خصوصیات
کسان کے لیے بیمہ قسط کی کم شرح
کسان کے ذریعہ بیمہ کی قسط کی ادئیگی کی شرح مندرجہ ذیل نقشہ کے مطابق ہوگی

موسمہ

فصل

کسان کے ذریعہ ادا کی جان والی
بیمہ کی زیادہ سے زیادہ قسط (بیمہ
کی رقم کا )%

سلسلہ
وار نمبر
1

خریف

تمام اناج کے دانے اور تیل کے
بیج (تمام اناج ،باجرہ ،دال اور تیل
کے بیج)

ایس آئی یا ایکچوریل شرح کا  ،2.0%جو
بھی کم ہو

2

ربیع

تمام اناج کے دانے اور تیل کے
بیج (تمام اناج ،باجرہ ،دال اور تیل
کے بیج)

ایس آئی یا ایکچوریل شرح کا  ،1.5%جو
بھی کم ہو

3

خریف اور
ربیع

ساالنہ کاروباری  /ساالنہ باغبانی
کی فصلیں

ایس آئی یا ایکچوریل شرح کا  ،5%جو
بھی کم ہو

ٹیکنالوجی کا استعمال
اسمارٹ فون  /پیداوار کا اندازہ لگانے کے دوران رفتار اور درستی کو بڑھانے کے لیے دستی ڈیوائس کے الزمی
استعمال کے ساتھ نئی اسکیم بہت ساری نئی چیزوں پر غور کرتی ہے جیسے سیارچہ سے لی گئی تصویریں،
نباتات کے اشاریات وغیرہ جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ بیمہ میں عالقہ کے اختالف کو کم کرنے کے لیے،
اسکیم زمین کے ریکارڈ کی عددی تبدیلی کو بھی ترقی دیتی ہے۔

کسان کی زیادہ واقفیت
پی ایم ایف بی وائی کے متعلق کسانوں کے درمیان جانکاری کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں تاکہ
زیادہ سے زیادہ کسان اسکیم کے لیے اپنا نام درج کراسکیں اور اس سے فائدے حاصل کرسکیں۔

بہتر کوریج
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (پی ایم ایف بی وائی) کا مقصد یہ ہے کہ مقامی مناسب سرکاری انتظامیہ کے
اندازے کے مطابق فصل کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے کسانوں کو ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کی جائے۔
اسکیم ہندوستان میں طوفانی بارش کی وجہ سے بویائی سے قبل کے نقصانات ،فصل کٹائی کے بعد کے نقصانات
اور بے موسم بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ اس بات کی بھی سہولت ہے کہ
سابق میں احاطہ کردہ شدید برفباری اور چٹان کھسکنے کے خطرات کے عالوہ مقامی آفات جیسے سیالب کی وجہ
سے ہونے والے نقصانات کا بھی بیمہ کیا جاتا ہے۔
پی ایم ایف بی وائی کی پالیسی کے طرز بیاں کے لیے یہاں کلک کریں
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کی حکومت ہند کی ویب سائٹ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں
فصل بیمہ اسکیم سے متعلق معلومات اور سواالت کے لیے گاہک کی اعانت کی  3سطحوں کے بارے میں مزید
جانکاری کے لیے یہاں کلک کریں
براہ کرم ہم سے ہمارے ٹول فری نمبر  1800 266 9725پر رابطہ کریں

