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ଧାନମ ୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା 

ଦାବ ି ୟିା 

ଏହି େଯାଜନା ସ କତ ରାଜ /େକ ଶାସିତ ରାଜ  େ ର ଫସଲ ବୀମା ଉପେର ରାଜ  ରୀୟ ସମ ୟ 

ସମିତି ଗଡ଼ୁିକେର କରା ଯାଇଥବା ନି ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କରା ଯାଇଥବା ପରିଭାଷିତ େ  ଗଡ଼ୁିକେର “େ  

ଦୃ ି େକାଣ”ର ସି ା  ଉପେର ସଂଚାଳିତ େହାଇଥାଏ ଯାହା ବୀମା ଏକକ (ଆଇୟୁ), ଆଧାର ଫସଲ ଏବଂ 
ପରିଭାଷିତ େ  କୁହା ଯାଇଥାଏ | ଏହ ିଏକକ ଗଡ଼ୁିକେର ମଖୁ ଫସଲ ପାଇ ଁ ାମ/ ାମ ପଂଚାୟତ ଅଥବା 
େକୗଣସି ଅନ  ସମକ  ଏକକ ଉପେର ଲାଗ ୁକରା ଯାଇଥବା ବୀମା ଏକକ ଭାେବ ଅଧସଚୂିତ କରା ଯାଇଥାଏ | 

ଅନ  ସମ  ଫସଲ ପାଇ ଁଏହି ାମ/ ାମ ପଂଚାୟତର ରରୁ ଉପର ଆକାରର ଏକକ େହାଇ ପାେର | 

ମଖୁ  ଦାବି ଗଡ଼ୁିକର େପଠ େ ର ଦୃ ି େକାଣ ଆଧାରେର ନି ଲିଖତ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ : 

 ରାଜ କ ୁଅଧସଚୂିତ ବୀମା ଏକକ େ ର ର ଉପେର ଫସଲ କାଟିବା େୟାଗ (ସିସିଇ)ର ଆବଶ କ 

ସଂଖ ା ଆେୟାଜତି କରିବାକୁ େହବ | 
 ସିସିଇ ଆଧାରିତ ଉ ାଦନର ଶତକଡ଼ା ବୀମା କ ାନୀକ ୁନି ାରିତ ସମୟ ସୀମା ମ େର ନି ାରିତ 

ଅଧସଚୂିତ ବୀମା ଏକକ େ େର େହାଇଥବା ଦାବ ିଗଡ଼ୁିକର ଗଣନା କରିବା ପାଇ ଁଜମା କରାଯିବ | 

ଫସଲର ନି ଲିଖତ ଚରଣ ଏବଂ ଫସଲର ୟ ତିର କାରଣରୁ େହଉଥବା ନ  ମ  ଏହି େଯାଜନାର 

ଅ ଗତ ଆସିଥାଏ | 

କ. ନି ଳ ବହିନ ବୁଣବିା/େରାପଣ ବପିଦ :  ନି ଳ ବହିନ ବୁଣବିା/େରାପଣ ବିପଦ, ତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ପରି ିତ ି

େଯପରିକି କମ ୍ବଷା ଅଥବା ତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ିତ ିଗଡ଼ୁିକ କାରଣରୁ ଅଧସଚୂିତ େ େର ବୀମାକତୃ ଫସଲର 

ବ ା  େହାଇଥବା ବୁଣବିା/େରାପଣରୁ ନି ଳ େହାଇଥାଏ େତେବ ବୀମାକୃତ ଫସଲ ବୀମାକୃତ ରାଶରି ଅତରିି  

25% ପଯ  ତିପରୂଣ ଦାବ ିକରିବାକୁ େଯାଗ  ବିେବଚିତ େହାଇଥା ି | 

I. ଆ ାଦନ : ାଥମିକ ଚରଣେର ଅଧସଚୂିତ ଏକକେର ବୁଣା ଯାଇଥବା 75%ରୁ ଅଧକ େ େର ଫସଲ ଗଡ଼ୁିକ ୁ

ଭାବିତ କରୁଥବା ବିପଦ ଗଡ଼ୁକିର ବ ାପକ ଘଟଣା,  େଯଉଥଁରୁ ଫସଲର ସ ୂ  ତ ିଅଥବା କୃଷକ ଫସଲ 

ବୁଣବିା ଅଥବା ତ ାେରାପଣର ିତିେର ରହିନଥାଏ (ଅଥବା) କମ ୍ଅଥବା ଅତରିି  ବଷା କାରଣରୁ ଫସଲ 

ବୁଣବିା ଅଥବା ଗଜା େହାଇ ପାରିନଥାଏ; ଏହିସବୁ େ େର କୃଷକ  ଉପେର ଆ ାଦନ ଲାଗ ୁେହାଇଥାଏ | 
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II. ପା ତା ମାପଦ  : 

େକବଳ େସହ ିକୃଷକମାେନ େଯଉମଁାେନ ିମିୟମ େପଠ କରି ସାରିଛ ି / ତ ିେହବା ପବୂରୁ େସମାନ  

ଖାତାରୁ ିମିୟମ େପଠ େହାଇ ସାରିଥବ | 

ରାଜ  ସରକାର େମୗସମୁୀର ାର େର 15ଦିନ ମ େର ଅଧସଚୂିତ ବୀମାକତୃ ଏକକ ଏବଂ ଫସଲ ଗଡ଼ୁିକ 

ସାମାନ  ବୁଣବିା େ ଫଳ ଉପଲ  କରାଇେବ | 

“ବାଧା ା  ବୁଣବିା/େରାପଣ”ର ସମ  େପଠ େହବ େଯେତେବେଳ ଅଧସଚୂିତ ଫସଲ ପାଇ ଁ75%ରୁ ଅଧକ 

ବୁଣା ଯାଇଥବା େ  ଉପେରା  େକୗଣସି ବ ିବିପ ନକ ଘଟଣା ପାଇ ଁବୁଣା ଯାଇ ପାରିନାହି ଁ| 

III. ତି ଆକଳନ ିୟା : 

 ମଖୁ ଫସଲ ପାଇ ଁେକବଳ ଆ ାଦନ ଉପଲ  େହବ | 

 ସମଦୁାୟ ବୀମା ରାଶରି 25% େପଠ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାପେର ପଲିସି ସମା  କରି ଦଆିଯିବ | 

ାନ ଦିଅ  : ବୀମା କ ାନୀ ରାଜ  ସରକାର ର ଅଧସଚୂନା / ଅଡର ର 30 ଦିନ ଭିତେର ଦାବି କ ୁଖାରଜ 
କରିେଦବ, ଏହି କଭର ଅ ଗତ େପ-ଆଉଟ୍ ର ବୀମା କ ାନୀ ାରା ିମିୟମ ସବସିଡ ିର ଅ ିମ ସରକାରୀ 
ଅଂଶ ର ା ି  ପାଇ ଁଅେପ ା ନ କରି କରାଯିବ। 

ଖ. ପାଚଲିା ଫସଲ (ବୁଣବିା ଠାରୁ କାଟିବା) : ଆୟତେର ରହୁନଥବା ବିପଦ ଗଡ଼ୁିକ େଯପରିକ ିଦୁଭ , 

ଦୀଘକାଳୀନ ଦୁଭ  ଅବଧ, ବଢ଼ି, ଜଳ ାବନ କୀଟ ଏବଂ େରାଗ, ଭୂ ଳନ, ାକତୃିକ ଅ ିକା  ଏବଂ ବିଜଳୁ ି

ପଡ଼ିବା, େତାଫାନ, କଆୁପଥର ବଷା, ଚ ବାତ, ଘୁ ବାତ ା, ପବନ ଏବଂ ସାମୁ ିକ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ଉ ାଦନ 

ତିକ ୁଆ ାଦନ କରିବା ପାଇ ଁବ ାପକ ବିପଦ ବୀମା ଦାନ କରା ଯାଇଥାଏ | 

I. ଜମାଖାତାେର େପଠ : ପାଚିଲା ଫସଲ ପାଇ ଁମ ବ ୀ ତିକୂଳ ିତ ିଗଡ଼ୁିକର ଦାବି ପାଇ ଁଜମାଖାତାେର େପଠ 

େସେତେବେଳ କରା ଯାଇଥାଏ, ଯଦ ିବଢ଼,ି ଦୀଘକାଳୀନ ଦୁଭ  ଅବଧ, ସାଂଘାତିକ ଦୁଭ  ଇତ ାଦିେର, େଯଉଠଁ ି

ଆନୁମାନିକ ଉ ାଦନ 50%ରୁ କମ ୍େହାଇଥାଏ | 

II. କୃଷକ  ପାଇ ଁେଯାଗ ତା ମାପଦ  : େଯଉମଁାେନ ିମିୟର େପଠ କରି ସାରିଛ ି ଅଥବା ତି ପବୂରୁ େଯଉ ଁ

ମାନ ର ଖାତାରୁ ିମିୟମ େପଠ େହାଇ ସାରିଥାଏ | 

ଟି ଣୀ: 

1. ଯଦ ିସାମାନ  ଫସଲର କାଟିବାର ସଠିକ ସମୟର 15 ଦିନ ପବୂରୁ ବିପ ି ପଡ଼ିଥାଏ | େତେବ ଏହ ି

ନିୟମ ଲାଗ ୁକରାଯିବ ନାହି ଁ| 
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2. େ ା ି ଇ ିେକଟରର ଆଧାରେର ତ ିଅଧସଚୂନା ମା ମେର ରାଜ  ସରକାର  ାରା ନିୟମ ଲାଗ ୁ

କରା ଯାଇଥାଏ | 

 

 

 

 

III. ତି ଆକଳନ ିୟା : 

ମିଳିତ ହାନ ିଆକଳନ ସରକାର  ସହିତ କରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦ ିଲାଗ ୁେହାଇଥାଏ େତେବ ଅନ୍ ଆକାଉ  

େପଠର ଗଣନା ନି  ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ : 

( ତ ାଭୂତ ଉପଜ – ଅନୁମାନତି ଉପଜ) X ବୀମାକୃତ ରାଶ ିX 25% 

                                         ତ ାଭୂତ ଉପଜ 

ଟି ଣୀ : ଅ ିମ ଦାବ ି ଗଡ଼ୁିକ ବିପ େର ,ସମେଯାଜିତ ଅଧନେର ଅତରିି  େଦୟ ରାଶ ିସ ାବିତ ଦାବରି 25% 

େହବ | 

IV. ତ ିଆକଳନ ଏବଂ ରିେପାଟ ଜମା କରିବା ପାଇ ଁସମୟ ସୀମା : 

ତି ର 7 ଦିନ ଭିତେର ଖାତା ହାନି ବିବରଣୀ ର ପା ତା ସରକାର ାରା ଦାନ କରାଯିବ। ତି ର ଆକଳନ 
ତି ପେର 15 ଦିନ ଭିତେର ପରୁା କରାଯିବ। ଅନ୍ ଆକାଉ  େପେମ  େଯାଜନାର ନିେ ଶାବଳୀ ଅନୁସାେର 

ସରକାର ାରା ଅ ିମ େସୟାର ର ସବସିଡି ( ିତୀୟ କି ି) କ ୁଅେପ ା ନ କରି ବୀମା କ ାନୀ ାରା ବିତରିତ 
କରାଯିବ। 

C. ଫସଲ – କଟା େହବା ପେର ତ ି: ଆ ାଦନ ଅତିରି  2 ସ ାହ ପଯ  ଉପଲ  େହାଇଥାଏ, େକବଳ 

େସହ ିଫସଲ ଗଡ଼ୁିକ ପାଇ ଁଯାହା କଟା ଯିବାର େଯଉଗଁଡ଼ିୁକ ଚ ବାତ, ଏବଂ ଚ ବାତ ବଷା ଏବଂ ଅଦିନଆି ବଷା 
ାରା ଆସିଥବା ବିଶି  ବିପଦ ଗଡ଼ୁିକ ବିପ େର ଫସଲ କାଟିବା ପେର ଜମିକ ୁଶଖୁାଇବା ଏବଂ ବିଛାଇବା ପାଇ ଁ

ରଖା ଯାଇଥାଏ | ଚ ବାତ, ଚ ବାତ ବଷା ଏବଂ ସମ  େଦଶେର  

ଅନିୟମିତ ବଷା କାରଣରୁ ଜମିେର “କଟା େହବା ଏବଂ ବିଛାଇବା ିତିେର” ପେର କଟା ଯାଇଥବା ଫସଲେର 

ତି ପହଚଁିଥାଏ | 
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I. ସମ  େଦଶେର ଚ ବାତ, ଚ ବାତ ବଷା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ବଷା କାରଣରୁ “କଟା େହବା ଏବଂ ବିଛାଇବା 
ିତିେର” ଯାହାର ପରିଣାମ ରୂପ କଟା ଯାଇଥବା ଫସଲେର ତ ିେହାଇଥାଏ, କାଟିବା ତାରିଖଠାରୁ ଶଖୁବାର 

ଉେ ଶ ଠାରୁ ଅତରିି  ଅବଧ 2 ସ ାହ (14 ଦିନ) ଅେଟ | 

II. ପା ତା ମାପଦ  : 

େକବଳ େସହ ିକୃଷକ େଯଉମଁାେନ ମିୟମ େପଠ କରିଥା ି / ତି େହବା ପବୂରୁ େସମାନ ର ଖାତାରୁ ିମିୟମ 

େପଠ େହାଇ ସାରିଥାଏ | 

କଟାେହବାର 14 ଦିନ ପଯ  ଅନି  ବିପଦରୁ ତ ିେହାଇଥାଏ | 

 

 

III. ତି ଆକଳନ ିୟା : 

ତି େହବା ପେର କୃଷକ 72 ଘ ା ମ େର ଆମର କଲ୍ େସ ର ନ ର 1800 266 0700େର ସଚୂନା ଉପଲ  

କରିେବ ଏବଂ ସଚୂନାେର ଖସଡ଼ା ସଂଖ ା-ବୀମାକତୃ ଫସଲ ଏବଂ ଭାବିତ େ ର ବିବରଣୀ ଦାନ କରିେବ | 

କୃଷକମାେନ ପେର ଦାବିର େପଠ ପାଇ ଁଜରୁରୀ ସମ  ାସ ି କ ଦ ାବିଜ ସହିତ ଭରା ଯାଇଥବା ଫମକ ୁ

ଦାଖଲ କରିେବ | 

ତି ଆକଳନକ ା  ନିଯୁ ି କରାଯିବ  ଏବଂ ଆକଳନ ନି ାରିତ ସମୟ ସୀମା ମ େର ସମାପନ କରାଯିବ, 

ଯାହା ପେର େଯାଜନା ମଲୂ ା ନ ଦିଶାନିେ ଶ ଅନୁଯାୟୀ ିମିୟମର ା ି ଅଧନେର, ତି ମଲୂ ା ନ 

ଆଖ ାକୁ ଅ ମ ରୂପ େଦବା ପେର ଦାବି ସମା  କରାଯିବ | 

ଘ. ାନୀୟ ବିପ ି : ଅଧସଚୂତି େ େର ଅଲଗା ଜମିକ ୁ ଭାବିତ କରୁଥବା, ାନୀୟକୃତ ବିପଦ କଆୁପଥର 

ବଷା, ଭୂ ଳନ, ଏବଂ ପାଣ ିପଶବିା ଆଦ ିଘଟଣାରୁ େହଉଥବା ହାନ/ି ତି | 

I. ଯଦ ିଫସଲର ତ ିେକୗଣସି ବ ି ାନୀୟକୃତ ବିପଦ/ବିପ ି େଯପରିକ ିଭୂ ଳନ, କଆୁପଥର ବଷା ଏବଂ ଜଳ 

ପଶବିା ଆଦ ିକାରଣରୁ େହାଇଥାଏଯାହା ଏକ ଅଧସଚୂିତ ଏକକ ଅଥବା ଏକ ଭୂଖ କ ୁ ଭାବିତ କରିଥାଏ େତେବ 

କୃଷକ ାନୀୟକୃତ ବିପ ି ପାଇ ଁଦାବି କରିବାକୁ ହକଦାର ଅଟ ି | 

II. ପା ତା ମାପଦ  : େକବଳ େସହି କୃଷକ େଯଉମଁାେନ ିମିୟମର େପଠ କରି ସାରିଥା ି/ ତି େହବା ପବୂରୁ 

େସମାନ ର ଖାତାରୁ ିମିୟମ େପଠ େହାଇ ସାରିଥାଏ, େସମାେନ ଦାବି କରିପାରିେବ | 



 
 

HDFC ERGO General Insurance Company Limited(Formerly HDFC General Insurance Limited).Registered & Corporate 
Office: 1stFloor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400020. 
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. IRDAI Reg. No.146.  
 

 

ଟି ଣୀ : ବୀମାକତୃ ରାଶରି ଅଧନେର, ଅତରିି  େପଠ ନିେବଶ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତେର େହବ, ଯାହା ବୀମାକୃତ 

ବିପଦର ଘଟଣା ପଯ  େହାଇଥାଏ | 

େଯାଜନା ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୀମା କ ାନୀ ାରା ଆ ାଦନ ଅ ଗତ େପଆଉଟ୍ େକବଳ ରାଜ  

ସରକାର ର ୀମିୟମ ୍ସଵଷୀଡ଼୍ ର ଅ ତଃ ଥମ କି ି ା  ହଵା ପେର ବ ନ କରାଯିବ। 

III. ତି ଆକଳନ ିୟା : 

ତି େହବା ପେର କୃଷକ 72 ଘ ା ମ େର ଆମର କଲ୍ େସ ର ନ ର 1800 266 0700େର ସଚୂନା ଉପଲ  

କରିେବ ଏବଂ ସଚୂନାେର ଖସଡ଼ା ସଂଖ ା-ବୀମାକତୃ ଫସଲ ଏବଂ ଭାବିତ େ ର ବିବରଣୀ ଦାନ କରିେବ | 

କୃଷକମାେନ ପେର ଦାବିର େପଠ ପାଇ ଁଜରୁରୀ ସମ  ାସ ି କ ଦ ାବିଜ ସହିତ ଭରା ଯାଇଥବା ଫମକ ୁ

ଦାଖଲ କରିେବ | 

ତି ଆକଳନକ ା  ନିଯୁ ି କରାଯିବ  ଏବଂ ଆକଳନ ନି ାରିତ ସମୟ ସୀମା ମ େର ସମାପନ କରାଯିବ, 

ଯାହା ପେର େଯାଜନା ମଲୂ ା ନ ଦିଶାନିେ ଶ ଅନୁଯାୟୀ ିମିୟମର ା ି ଅଧନେର, ତି ମଲୂ ା ନ 

ଆଖ ାକୁ ଅ ମ ରୂପ େଦବା ପେର ଦାବି ସମା  କରାଯିବ | 

 

ଟି ଣୀ: ଯୁ , ପରମାଣ ୁପରୀ ା, ଦୁଭାଗ ବଶତଃ ତି ଏବଂ େରାକା ଯାଇ ପାରୁଥବା ବିପଦରୁ ସ  େହଉଥବା 
ତି ାପ େଯାଗ  ନୁେହ ଁ| 

ଦାବି ଫମ ଡାଉନେଲାଡ କର  – ଧାନମ ୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା 

ଗରୁୁ ପୂ  ଉେ ଖ : 

ଉପେରା  ଉେ ଖତ ଘଟଣା ଗଡ଼ୁିକରୁ ଉ  େହଉଥବା େକୗଣସି ତ ିପାଇ,ଁ କୃଷକମାେନ ଆମ କ ାନୀକ ୁ

ସ କ କରିବା ଉଚିତ ତଥା ସେବ ଣ ସଂଖ ା – ବୀମାକତୃ ଫସଲ ଏବଂ ଭାବିତ େ  ତଥା 
ବ ା /ମ /ସିଏସସି େକ କ ୁଦଆି ଯାଇଥବା ିମିୟମ େପଠ ସତ ାପନ ବିବରଣ ସହିତ େହାଇଥବା ଘଟଣାର 

72 ଘ ା ମ େର ତରି ସଚୂନା େଦବା ଉଚିତ | 

ାନୀୟ ସମାଚାର ପ ର କଟି  ଏବଂ ଅନ  ଉପଲ  ସା ୀଯାହା ତ ିଏବଂ ତରି ଗ ୀରତାକ ୁ ମାଣତି 

କରିବା ପାଇ ଁଯଦ ିଲାଗ ୁେହଉଥାଏ, ତାକ ୁମ  ଦାନ କରିବା ଉଚିତ| 

1. କୃଷକ 1800 266 0700 େଟାଲ ୀ ନ ର ସହାୟତାେର ଆମ ପାଖେର ପହଚଁ ିପାରିେବ ଏବଂ 
େଯପରି ତ ିେହାଇଛି ତାହା ସଚୂିତ କରି ପାରିେବ | 



 
 

HDFC ERGO General Insurance Company Limited(Formerly HDFC General Insurance Limited).Registered & Corporate 
Office: 1stFloor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400020. 
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. IRDAI Reg. No.146.  
 

 

2. କୃଷକ ଜି ା କୃଷି କାଯ ାଳୟ  ପଯ  ମ  ଯାଇପାରିେବ ଏବଂ ଆମର ତିନିଧ ୁ ଜି ା କୃଷି 

ଅଧକାରୀ (ଡିଏଓ) କାଯ ାଳୟ ାରା ସଚୂିତ କରାଯିବ | 

3. କୃଷକ ନିଜ ସ ିତ ବ ା  ପଯ  ମ  ଯାଇ ପାରିେବ | 

 

 


