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pଧାନ

ସବଦା ପଚର

େଯାଜନା କଣ aେଟ

େଯାଜନା କୃଷକ ୁ
 ଫସଲ ନ  େହାi

ଭାବତି େହାiଥାe e

ଳବାୟୁ ପରବିtନରୁ
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eବଂ ବୀମା କmାନୀ ଗୁଡ଼କୁି ସ
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———————
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ଲା ପେର କୃଷକ  ଦାବରି ମୁ
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ମୁକାବଲିା ଆରm େହବ | ବୀମ

ଦାବ ିକରା ଯାi ବା ରାଶ ିପ

ପଯୁk pମାଣପt ସmକତ ରି
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ଦନି ମ େର 
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ମଳ େହବା ସମୟର aବsାେର

ମଳ େହବା ସମୟ (ବୁଣିବାଠା
ର ବଷା, ଚkବାତ, ଝଡ଼ଝଂଜା, ମ

ରିବା ପାiଁ aଥ pଦାନ କରା ଯ

I. ଜମାଖାତ
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ର ଶତକଡ଼ା 1.5 aଥ

ମ ଦର ବୀମା ରାଶିର ଶ

ୁଣି ପାରବିା ଦାବ ିpେ

େରାପଣ ବପିଦ:  େକୗଣସି
ତ ିକାରଣ ଲାଗି ବହିନ ବୁଣି

ବ ିପାiବାର ହକଦାର େହାi

କୃଷକ  ଫସଲ uପେର ଲାଗ ୁେହାi

ବା pାରmିକ ଚରଣେର, େଯu ଁ େର

a କ ବଷା କାରଣ େହାiଥାe |

ାପଦ  : 
uଁମାେନ pିମୟିମ େପଠୖ କରିଥାn ି/
ବୁଣା ଯାi ବା a ସୂଚତି ବୀମା e

ବପିtି ମ ରୁ େକୗଣସ ିକାରଣ aନି ି

ନ pkୟିା: 
 େକବଳ pମଖୁ ଫସଲ u

 ସମୁଦାୟ ବୀମା ରାଶିର 2

ରାଜ  ସରକାର  a ସୂଚନା/

ର କୃଷକ ୁ  pଦାନ କରା ଯାu

ରୁ aମଳ କରିବା ପଯ n): 
ମହାବାତ ା, eବଂ ବଭିିn pକ

ଯାiଥାe | 

ତାେର େପୖଠ କରିବା uପେର
ୟ ପାiଁ ଲାଗୁ େହାiଥାe, େଯ

କ  େktେର େଯାଗ ତା ମାପ

ରୁ କଟ ିଯାiଥାe | 

ନ  ଫସଲ aମଳ କରି
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ଥବା ବୀମାକୃତ pିମିୟମ

ଶତକଡ଼ା 5 aଥବା ବୀ

େଯାଜ  aେଟ ? 

ସ ିaନୁସୂଚତି େktର ବହୁ
ଣବିା/େରାପଣରୁ େରାକା ଯ

iଥାn ି| 

i ବା kତରି ବ ାପକ sିତ ିମାମଲାେ

ଫସଲ aବା କୃଷକ  ସମଦୁାୟ kତି

/ kତ ିେହବା ପୂବରୁ େସମାନ  ଖାତ

eକକ eବଂ ବହିନ aନୁଯାୟୀ ସାଧାର

ିତ େହେଲ "ବହିନ ବୁଣିବା େରାକା

uପେର କଭର େହବ | 
25% େପଠୖ େହବ eବଂ eହା ପେର

/ଆେଦଶର 30 ଦନି ମ େର

ବା କଭେର  କଣ aେଟ ?

ଫସଲ aମଳ େହବା ସମୟେ
ାରର ଘୂ ବାତ ା ଆଦ ିସମୟେ

ର ମ -ଋତୁ କାରଣ ଲାଗି େହ

ଯu ଁଠ ିuେପkିତ ଫସଲ 50%

ପଦ  ଲାଗୁ େହାiଥାe, େଯuଁ

ରବିାର 15 ଦନି ପବୂ
 dାରା େpାk ିସଂେକ
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ମ ଦର ଯାହା ଯାହା କ

ୀମାକୃତ pିମିୟମ ଦର

ହୁସଂଖ କ ବୀମାକୃତ ଫସଲ
ଯାiଥାe, କୃଷକମାେନ ବ

େର ଲାଗୁ େହାiଥାe, eକ a ସୂଚି

ତ ିେହାiଥାe, ଫସଲକୁ ବୁଣିବା aବ

ତାରୁ pିମୟି  େଡବି  େହାiଥାe, େ

ରଣ ଜମ ିpଦାନ କରଥିାn ି| 

ଯାi ବା/େରାପଣ” େପ-ଆuଟ 

ର ପଲିସ ିେଶଷ େହାiଯିବ  | 

ଦାବକୁି ଖାରଜ କରିେବ | େଯ

? 

େର ଦୁଭk, aଭାବ କାଳ, ବନ
େର ବ ାପକ ବପିଦ ବୀମା େର

ହାi ବା ଦାବ ିଗୁଡ଼କିର pତକୂି

% ରୁ କ  େହାiଥାe | 

uଁମାେନ pିମିୟମ େପୖଠ କରିଥ

ବୂରୁ pତକୂିଳତା େହ
କତକର ଆଧାର uପ
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 େହାiଥାe େସହ ିଦ

ଯାହା ବ ିକ  େହାiଥ

ଲକୁ pତକୂିଳ ଜଳବାୟୁର 
ବୀମାକୃତ ଫସଲ ଯାହା କ ି

ତ eକକେର ବୁଣା ଯାi ବା ଫସଲ

ବା େରାପଣ କରିବାର s ିତେିର ନଥାe

େସହ ିକୃଷକ ମାନ ୁ  ଦଆି ଯାiଥାe

େକବଳ ଯଦ ିa ସୂଚତି ଫସଲ ପାi

ଯାଜନାର ନୀତନିୟିମ aନୁଯାୟ

ା, କୀଟ ଜନତି େରାଗ, ଭୂsଳ
ରାକା ଯାi ପାରୁନ ବା ବପିଦ 

କୂଳତା ବନ ା, ଦୀଘ ସମୟ ଧରି

ଥାn ିaଥବା େଯuଁମାନ ର pିମ

ାiଥାe, େତେବ eହି
ପେର kତ ିa ସୂଚନ

Insurance Lim
g, Churchgate, M

Marg, Bhandup (W
w.hdfcergo.com. F
ing the sale. Trad
der license. CIN: 

ର କୃଷକମାନ  dାରା

ଥାe େସହ ିଦର କୃଷକମ

sତି ିେଯପରକି ିall ବଷା
ବୀମାକୃତ ରାଶଠିାରୁ aତି

ଲର 75% ରୁ a କ େktେର ଫସ

e | (aଥବା) ବୁଣବିା aବା ଫସଲ ଗ

e | ରାଜ  ସରକାର ନdି  ଋତୁ ଆର

i ଁ 75% ରୁ a କ ଫସଲ ବୁଣା ଯ

ୟୀ pିମିୟମ ସବସିଡରି anଗତ

ଳନ, pାକୃତକି agିକା  aଥବ
େଯାଗ  ବପିଦ ଗୁଡ଼କି ପାiଁ ଫ

ରି ଦୁଭk, ଗmୀର ଦୁଭk ଆଦି

ମିୟମ kତ ିେହବା ପୂବରୁ େସ

ହ ିpାବଧାନ ଲାଗୁ କ
ନା ମା ମେର ଲାଗୁ 
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 େପୖଠ କରା 

ମାନ  dାରା 

 aବା 
ତରିkି 

ସଲକୁ pଭାବତି 

ଗଜା େହାi ନ  

ରm େହବାର 15 

ଯାiଥାe | 

ତ aେଟ | 

ବା ବଜୁିଳ,ି ଝଡ଼, 
ଫସଲ ହାନୀକୁ 

ଦ ିମାମଲା ଫସଲ 

ସମାନ ର 

କରାଯିବ 
ୁ କରା 
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III. kତ ିଆ
 

ସଂଯୁk ଭାେବ kତରି
ଗଣନା ନମିଲି ତ ସୂ

 
 

ଟpିଣୀ: anମି ଦାବି

IV. kତ ିଆ

kତ ିପେର 7 ଦନି ମ
ଆକଳନ 15 ଦନି ମ
ଯାଜନାର ନୀତନିୟିମ aନୁଯାୟ

uପେଭାkା ଆମର କ
| 

ଫସଲ କଟାଯାe, େତ

ପରର kତ:ି ବୀମା 
ର କୁଆପଥର ବଷା, 
ଶୁଖାiବାର aନୁମତି

 
V. ସମg େଦ

କଟା ଯାi
 

VI. େଯାଗ ତ
ଯାiଥାe
ଫସଲ କ

VII. kତ ିମୂଲ
 
କୃଷକ ୁ  
ଆବଶ କ
ପେର ସମ

kତ ିଆ
ଆକଳନ
pାpିର 
ଦାବ ିସ
କରnୁ a

ନ eବଂ କୁଆପଥର 
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ଆକଳନ pkିୟା: 

ର ଆକଳନ ସରକାର
ସtୂ aନୁଯାୟୀ କରାଯ

 (
  

ବ ିବପିkେର ସମାେୟ

ଆକଳନ eବଂ ରିେପା

ମ େର ଖାତା ହାନ ିବି
ମ େର କରା ଯାiଥ
ୟୀ ବୀମା କmାନୀ dାରା ଆକାu

କ  େସ ର 1800

ତେବ ତାପେର ମ  େ

ଆcାଦନ େକବଳ ଫ
ଚkବାତ eବଂ ଚkବ
ତ ିଦଆି ଯାiଥାe |

ଦଶେର ତkବାତ, ଚkବାତ
i ବା ତାରିଖଠାରୁ ଶୁଖାi

ତା ମାନଦ :  େକବଳ
e | 
କାଟବିା ପରଠାରୁ 14 ଦନି

ା ନ pkିୟା:  

ଆମର କ  େସ ର ନମ
କ aେଟ eବଂ ସୂଚନାେର ସ
ମs ସmକତ ଦsାବଜି ସହି

ଆକଳନକାରୀ ନଯୁିk
ନ ରିେପାଟକୁ anମି
a ନs aେଟ | 

ସମnତି pଶ ଗୁଡ଼କି ପ
aଥବା care@hd

ବଷା ଆcାଦତି େହା

ny Limited (F
, 165-166 Backba
or, Eastern Busine
234 / 0120 - 6234 
read the sales bro

GO International 
PLC177117. UIN:

ର  ସହତି କରା ଯାi
ଯାiଥାe:     
pତ ାଭୂତ utଜ –
                 pତ

ୟାଜନର a ନ, aତି

ଟ psୁତ ିକରିବାର ସ

ବବିରଣର େଯାଗ ତ
ଥାe | 
u େର ବତିରଣ କରି ପାରିେବ

0 266 0700 େ

େକେତ ପରଣିାମ ପ

ଫସଲ କାଟବିା ଦନିଠ
ବାତ ିବଷା o aଦନିଆି

ତ ବଷା eବଂ aଦନିଆି ବ
iବାର uେdଶ  ପଯ n a

େସହ ିକୃଷକ ୁ  ମିଳଥିାe,

ନ ପଯ n, ନdି  ବପିଦରୁ

ମର 1800 266 070
ସେବkଣ ସଂଖ ା ବୀମାକୃ
ହତି ପୂରଣ କରା ଯାi ବ

କରାଯିବ eବଂ ମଲୂ
 ରୂପ େଦବା ପେର

ପାiଁ uପେଭାkା ଆ
dfcergo.com େର

iଛ ିକ ିeବଂ eହା କି

Formerly HDF
ay Reclamation, H
ess District (Magn
 6234 | care@hdf
ochure/ prospectu
AG and used by t

: IRDAI Reg. No.

iଥାe eବଂ ଯଦ ିଲ

– aନୁମାନତି utଜ)
ତ ାଭୂତ utଜ 
ତରିkି େଦୟ ରାଶ ିସ

ସମୟସୀମା 

ତା ସରକାର  dାରା

ବ, pିମିୟମ ସବସିଡରି aଂଶ ସ

େର େଯାଗାେଯାଗ କ

ଯ n kତକୁି କଭର

ଠାରୁ aତ ା କ 2 ସ
ଆ ବଷା େହାiଥାe

ଷା କାରଣରୁ ଜମେିର “କ
aତରିିk aବ  ଦୁi ସpାହ

, େଯuମଁାେନ pିମିୟମ େ

 kତgିs କୃଷକ  ପାi ଁ

00େର kତପିରୂଣ pଦାନ
କୃତ ଫସଲ eବଂ pଭାବତି
ବା ଫମ କୃଷକ ମାେନ େପୖ

ଲ ା ନ ନdିାରତି ସମ
ଦାବ ିକରାଯିବ, କ ିେ

ଆମର କ  େସ ର 
ର iେମ  କର ିପାରି

କପିର ିଦାବ ିକରାଯିବ

FC General I
H. T. Parekh Marg
net Mall), LBS M
fcergo.com | www
us before concludi
the Company und
.146. 

ଲାଗୁ େହାiଥାe, େତ

) × ବୀମା ରାଶ ି× 2

ସmାବତି ଦାବରି 25

pଦାନ କରା ଯାiଥ

ସରକାର  ରସିଦକୁ aେପkା 

କରପିାରେିବ aଥବା 

କରା ଯାiଥାe ? 

ସpାହ ପଯ n uପଲ
, eବଂ େସହ ିଫସଲ

କାଟବିା eବଂ ବଛିାiବା” ପ
ହ (14 ଦନି) aେଟ | 

ପୖଠ କରିଥାn/ିkତ ିପୂବରୁ

ଲାଗ ୁେହାiଥାe | 

ନ କରିବା ପେର 72 ଘ
ତ କୃଷକ ର ବବିରଣ ରହି
ପଠୖ ପାi ଁaେପkିତ ଭାେବ

ମୟସୀମା ମ େର ପ
େଯାଜନାର ଦଶିାନେିd

1800 266 07
ରେିବ | 

ବ ? 

Insurance Lim
g, Churchgate, M

Marg, Bhandup (W
w.hdfcergo.com. F
ing the sale. Trad
der license. CIN: 

ତେବ ଜମାଖାତାେର 

25% 

% େହାiଥାe | 

ଥାe | kତ ିପେର k

ନକରି ବୀମା କmାନୀ anମି େ

care@hdfcerg

ଲb େହାiଥାe, େଯ
ଲକୁ ଜମିେର କାଟବିା 

ପେର କଟା ଯାi ବା ଫସ

ରୁ େସମାନ  ଜମା ଖାତାରୁ

ା ମ େର ସୂଚନା pଦାନ 

ହବିା uଚତି | 
ବ pଦାନ କରିବା uଚତି | 
ପୂରଣ କରାଯିବ, ଯ
dଶ aନୁଯାୟୀ pିମି

700 େର େଯାଗାେ

 

mited). 
Mumbai – 
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େପଠୖର 

kତ ି

େପୖଠ କରିେବ | 

go.com 

ଯu ଁ ଫସଲ 
eବଂ 

ସଲର kତ ି| 

ରୁ aଥ କଟ ି

କରିବା 

ାହା କ ିkତ ି
ିୟମର 

େଯାଗ 
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: ଯୁd eବଂ ପରମାଣୁ ପରି

9. eହ ିେଯା

କ. ଖାଦ
ଖ. େତଲ
ଗ. ବାଷକ

ସୀ ଫସଲ ବ ତୀତ ଆcାଦ

 
10. ସାମାନ  
 

କ. ବୀମା
ରାଜ  ସର
ଖ. କଛି ିର
ସରକାର
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ୟ ବପିtି: a ସୂଚତି
 ଭଳ ିsାନୀୟ ବପି

VIII. ଯଦ ିେକୗ
ନ  େହ
ପାiଁ ଦ
 

IX. େଯାଗ
େକବଳ
କଟ ିଯା
ଟpିଣୀ:
େହବା ପ
ଯଦ ିେk
େହାiଥ
agିମ ର

pାpିର 
X. kତ ିଆ

ଆମର କ
ସୂଚନା p
uଚତି | 
ପେର ସ
| 
kତ ିଆକ
ରିେପାଟ
ଦାବ ିସମ
care@

ରkିାରୁ େହାi ବା kତ,ି ଦ

ଜନା anଗତ େକu ଁ ଫସ

 ଫସଲ େଯପରକି,ି ଧାନ
ଲ ମଂଜ ିେଯପରକି ିବାଦାମ
କ ବାଣଜିି କ / ବାଷକ uଦ

ଦନ ପାi ଁ ପାiଲ  ଗଡ଼ୁକୁି

pିମିୟମ ସବସଡି ିaନୁପା

ା ଗଣନା ସମnୀୟ pିମୟି
ରକାର  dାରା ସମାନ ଭ
ରାଜ  ନଜିର ମାନଦ  aନୁ

 sତି ିଯାଂ  କରପିାରେିବ
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ତ େktେର ପଥୃକ ଜ
ପtରୁି େହu ବା ହାନି

କୗଣସ ିsାନୀୟକୃତ ବି
ହାiଥାe, ଯାହା eକ
ଦାବ ିକରିବା େଯାଗ

ତା ମାପଦ : 
ଳ େସହ ିକୃଷକ େଯuଁ
ାiଥାe | 
: ବୀମା ରାଶ ିaଧୀନ
ପଯ n ରାଶରି a
kt ଦୃ ିେକାଣ (ଶସ
ଥାe, େତେବ ଦୁiରୁ
ରସଦି ପାiବା ପେର ହ

a ନ aେଟ | 
ଆକଳନ pkିୟା:  

କଲ େସ ର ନମର 1
pଦାନ କରିବା ଆବଶ
  
ସମs ସmକତ ଦsାବଜି

କଳନକାରୀ ନଯୁିk କର
ଟକୁ anମି ରୂପ େଦବା
ମnତି pଶ ଗୁଡ଼କି ପାi
@hdfcergo.com

ଦୁଭାଗ ବଶତଃ େହାi ବ

ସଲକୁ କଭର କରା ଯାiପ

, ବାଜରା eବଂ ଡାଲି 
 
ଦ ାନ ଫସଲ େଯପରିକ ିଫ

କୁ େସହ ିବାରମାସୀ uଦ ାନ

ାତ େକେତ େହାiଥାe?

ୟମ ଦର eବଂ କୃଷକ େଦ
ଭାେବ psୁତ କରାଯିବ |
ନୁଯାୟୀ ନଜିର ବେଜଟଠାରୁ
ବ | 

ny Limited (F
, 165-166 Backba
or, Eastern Busine
234 / 0120 - 6234 
read the sales bro

GO International 
PLC177117. UIN:

ଜମି ଗୁଡ଼କିେର ଚkବ
ନ/ିkତ ି 

ବପିtି/ବପିଦ େଯପର
କ a ସୂଚତି eକକ 
aେଟ | 

uଁମାେନ pିମିୟମ େପୖ

ନେର ସବା କ େପ-
ନେର େହାiଥାe |
ସ କାଟ ପରୀkଣ ତ
a କ ଦାବ ିବୀମାକ

ହ ବୀମାକmାନୀ dାରା ବି

1800 266 07
କ aେଟ eବଂ ସୂଚନା

ଜ ସହତି କୃଷକମାେନ ପ

ରାଯିବ eବଂ ମଲୂ ା ନ
ପେର ଦାବ ିକରାଯିବ, 

iଁ uପେଭାkା ଆମର କ
m େର iେମ  କର ିପ

ବା kତ ିaବଂ aନ  େରାକ

ାେର ? 

ଫଳ eବଂ ପନପିରବିା 
ନ ଫସଲ ଗୁଡ଼କି ପାiଁ ନଆି

ଦୟ pିମିୟମ ଦର ମ େ

ରୁ ନdିାରତି ସବସଡି ିଠାରୁ

Formerly HDF
ay Reclamation, H
ess District (Magn
 6234 | care@hdf
ochure/ prospectu
AG and used by t

: IRDAI Reg. No.

ବାତ, ଭୂsଳନ, ଜଳp

ରକି ିଭୂsଳନ, କୁଆପ
ପରି କୁ pଭାବତି କ

ପଠୖ କରିଥାn/ିkତ ିଦ

-ଆu  iନପୁ  ମଲୂ

ତଥ ର ଆଧାରେର) 
କୃତ କୃଷକ ୁ  େଦବା
ବତିରଣ କରାଯିବ | ଯ

00େର kତପୂିରଣ p
େର ସେବkଣ ସଂଖ ା

ପୂରଣ କରି ବା ଫମକୁ

ନ ନdିାରିତ ସମୟସୀମ
କ ିେଯାଜନାର ଦଶିାନି
କ  େସ ର 1800
ପାରେିବ | 

କା ଯାi ପାରୁ ବା ବପିଦ ଗ

ଆ ଯାiପାରବି ଯାହା ପାi

ର anରକୁ ସାମାନ  pିମି

ରୁ uପେର eବଂ ତଦୁd aତି
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net Mall), LBS M
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pାବନ, ବାଦଲ ଫଟ

ପଥର ବଷା eବଂ ଜ
କରିଥାe aବା ଜେଣ

ଦାବ ିକରିବା ପବୂରୁ େ

ଲୂ ର aନୁପାତେର େ

aନୁଯାୟୀ େପଠୖ sା
କୁ େହବ, eହ ିଆcାଦ

ଯାହା େଯାଜନାର ଦଶି

pଦାନ କରାଯିବା ପେର
 ବୀମାକୃତ ଫସଲ eବ

କୁ ଦାବରି େପୖଠ ପାiଁ a

ମା ମ େର ପୂରଣ କର
େdଶ aନୁଯାୟୀ pିମୟି
 266 0700 େର

ଗଡ଼ୁକୁି ବହଭୂିତ କରାଯିବ 

i ଁutାଦନ aନୁମାନେର 

ମିୟମ ସବସଡି ିଦର ଭାେ

ତରିkି ସବସଡି ିpଦାନ କରି

Insurance Lim
g, Churchgate, M

Marg, Bhandup (W
w.hdfcergo.com. F
ing the sale. Trad
der license. CIN: 

ା ବଷା eବଂ pାକୃତି

ଜଳପାବନ କାରଣ ପ
ଣ କୃଷକ eକ sାନୀୟ

େସମାନ ର ଜମା ଖ

େହବ, ବୀମାକୃତ ରା

ାନୀୟକୃତ kତଠିାରୁ 
ଦନ aନୁଯାୟୀ େପୖଠ a

ଶାନେିdଶ aନୁଯାୟ

ର କୃଷକମାେନ 72 ଘ
ବଂ pଭାବତି  ବବିରଣ

aେପkିତ ଭାେବ pଦା

ରାଯିବ, ଯାହା କ ିkତ ିଆ
ୟମର pାpିର a ନs
ର େଯାଗାେଯାଗ କରnୁ 

| 

ମାନକ ପdତ ିuପଲb a

େବ ଗଣା ଯାiଥାe, ଯାହ

ରଥିାn ିeବଂ କୃଷକମାନ ତ

 

mited). 
Mumbai – 
West), 
For more 
de Logo 

ତକି 

ପାi ଁ ଫସଲ 
ୟ ବପିtି 

ଖାତାରୁ 

ଶ ିଘଟଣା 

a କ 
aତକିମେର 

ୀ pିମିୟମ 

ା ମ େର 
ଣ ରହବିା 

ାନ କରିେବ 

ଆକଳନ 
s aେଟ | 

aଥବା 

aେଟ | 

ହା େକnd eବଂ 

ତାର ିuପେର 



HDF
Regis

40
Mum

deta

 

a ସଚୂି
ସମs 
ସମs 
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a ସଚୂି
ଶାଖା/ପ
ଶାଖା/ବ
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େଯାଜା
 

 
ଫସଲ ମ

ଆଧାରେ

eବଂ କ
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00 020. Customer

mbai - 400 078. Cu
ails on the risk fac

displayed abo

 
11. ପିeମe

ଭାଗଚା
କଭର 

 
କ. aନି

ଚତି ଫସଲ ପାiଁ ଆ
କୃଷକ ୁ  aନବିାଯ  
ଋଣଦାତା କୃଷକ  

 ଫସଲ େଯାଜ
 ବୀମା psାବ

ଯାiଥାe | 
 

ଖ. sc
ଯାଜନା ଋଣ େନiନ
ଚତି ଫସଲ ପାiଁ ବୀ
ପ ାk/a କୃତ ଚ ାେ
ବୀମା ମ s/ସeିସସି
ର) ଜମିେର ତା  u

 ଫସଲ େଯାଜନ

 ବୀମା psାବ େ

 
 କଭେର  ପ

ପtେର pଦ
 

  କୃଷକ ୁ  ps
ଦsାବଜି pମ

 କୃଷକ ସନୁି ି
ନକଲି aଥବ
ବୀମା କmାନ
କରାଯିବ ନାହ
 

 େସହ ିକୃଷକ
 

ନାର uେdଶ  aନୂସ

 
 

12. ଫସଲ ପ

ମୂଲ ର 100% ପ

େର kତପୂିରଣର sର 

କ  ବପିଦ ପାiଁ 90%
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ctors, terms and c
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U

eଫବୱିାi a ନେର

ାଷୀ eବଂ ଭଡ଼ା ଚାଷ
କରା ଯାu ବା କୃଷ

ନବିାଯ  uପାଦାନ 
ଆଥକ aନୁ ାନ ଗୁଡ଼କି

 ଭାେବ ଆcାଦନ କ
ପାiଁ େଯାଜନାର p
ଜନାେର େକୗଣସ ିବ ି
ବ େକବଳ eକ ନdିା

cାକୃତ uପାଦାନ 
ନ ବା କୃଷକ eବଂ ଚ
ୀମାର ଲାଭ uଠାiବ
େନଲ ପାଟନର/ବୀମ
ସ ିେକndକୁ ନdିାରତି
uପେର ଲାଗୁ େହାi
ନାେର େକୗଣସ ିବ ିପରବି

େକବଳ eକ ନdିାରତି 

ାiଁ icୁକ କୃଷକ ୁ  
ାନ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିା

sାବେର ନଜିର ଭୂମି
ମାଣ pାଦନ କରବିାକୁ

ିତ କରବିା uଚତି େଯ
ବା େଯାଡ଼ା ବମିାର aନ
ନୀ eପର ିସମs ଦାବି
ହ | 

 ବପିkେର କmାନ

ୂସୁଚତି ଜାତ/ିଜନଜାତି

ପାiଁ uପଲb କଭେର

ାiଁ କଭେର  pଦାନ 

ଜlିା eବଂ ଫସଲ s

% େହାiଥାe | ରାଜ

ance Compan
oor, HDFC House
s: D-301, 3rd Floo
No: 022 - 6234 62
conditions, please 
DFC Ltd and ERG

U66030MH2007P

ର କଭର କରା ଯାu

ଷୀ  ସହତି ସମs
ଷକ ୁ  2ଟ ିuପାଦାନ

କରୁ (aଥା  ଋଣ େ
କରା ଯାiଥାe | 
pାବଧାନ aନୁଯାୟୀ
ପରବିtନ ବହିନ ବୁ
ରତି େଶଷ ତାରଖି ପ

ଚାଷୀ ମାନ ୁ  ପିeମ
ବା ଲାଗି ବକିll ଦଆି
ମା ମ s  ସହତି ସ
 pିମିୟମ େପଠୖ କର
ନ ବା ସୁଧ ବାବଦେ
ବtତ େଶଷ ତାରିଖ a

େଶଷ ତାରିଖ aବ  ପ

ନdିାରତି ବ ା ର ଶ
ାe | 

 ପରଚିୟ ସଂଖ ାର
କୁ େହାiଥାe | କୃଷ

ଯେସ େକବଳ େଗାଟି
ନୁମତ ିଦଆି ଯାi ନ
ବ ିଗୁଡ଼କୁି ନାକଚ କରି

ନୀ ଆiନଗତ କାଯ

ତ/ି ମହଳିା କୃଷକ e

ରଜର ସୀମା େକେତ ରହି

କରା ଯାiନଥାe | ବ
sରର ବଭିିn sର uପେ

େର ରାଜ sରୀୟ ଫସ

ny Limited (F
, 165-166 Backba
or, Eastern Busine
234 / 0120 - 6234 
read the sales bro

GO International 
PLC177117. UIN:

u ବା କୃଷକ ର େଯ

କୃଷକ ଯାହାର ବୀମ
ନ a ନେର ବଭିାଜତି

େନi ବା କୃଷକମାେ

ବୀମା କଭେର  uପ
ବୁଣିବାର eକ ସpାହ
ପଯ n sୀକାର କର

ମeଫବୱିାi aନୁଯାୟ
 ଯାiଥାe | େଶଷ 
ସmକ କର ିପାରେିବ
ରnୁ eବଂ ବୀମା an
େର ଆବଶ କ ଦsାବ
aବ  ପୂବରୁ 2 ଦନି ମ

ପଯ n sୀକାର କରା ଯ

ଶାଖାେର ଖାତା େଖ

uେlଖ କରବିା uଚି
କ ମାନ ୁ  େktର p

ଟeି େsାତରୁ a ସୂ
ନାହ eବଂ eପର ିେକୗ
ରବିାର a କାର ସରୁ

ାନୁ ାନ ମ  gହଣ

ବଂ eହ ିଦୁi uପାଦ

ହଥିାe ? 

ବୀମାକୃତ ରାଶ ିଜମିେର

େର ନdିାରତି କରା ଯା

ସଲ ସମନୟ ସମତି ିର
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ଯାଗ ତା କଣ aେଟ

ମା ଆgହ ବ େସ
ତ କରା ଯାiଥାe :-

େନ) ଋତୁକାଳୀନ କୃଷି

ପେର େଜାର େଦବା
ହ ମ େର ବ ା ର ଦ
ରା ଯାiଥାe, େଯପର

ୟୀ େକୗଣସ ିବ ିa ସ
ତାରଖି ପଯ n ବୀମ
| ସmୂ  ଭାେବ ନdି

nଗତ e ସହତି ଭୂମି
ବଜି ସାk  pମାଣ ସ
େର ବ ା ର ନଜରକୁ

ଯାiଥାe, େଯପରିକ ିe

ାଲିବା/ସଂଚାଳନ କରି

ଚତି eବଂ ଫସଲ େଯ
pକୃତ pମାଣ ପt

ୂଚତି ଫସଲ ପାiଁ p
କୗଣସ ିମାମଲାେର କ
ରkିତ ର ପାରେିବ e

ଣ କର ିପାରେିବ | 

ଦାନ aନୁଯାୟୀ a କ

 ଫସଲ ନେିବଶର ମୂଲ

ାiଥାe େଯପରିକ ି–
ରାଜ େର ନହିତି pkୟି
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fcergo.com | www
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? 

ସମାେନ ଆcାଦତି େ
- 

ଷ ିସଂଚାଳନ (eସe

aନବିାଯ  aେଟ | 
ଦୃ ିେଗାଚର କରବିା
ରକି ିeସeଲସସିସିଆି

ସୂଚତି ବୀମା eକକେ
ମା କmାନୀର ନକିଟତ
dାରତି ସମୟେର p
ମି/ଫସଲ (େଯପରକିି
ସହତି psୁତ କରnୁ
କୁ ଆଣିବାକୁ େହବ | 
eସeଲସସିିସିଆi dା

ରବିାକୁ େହାiଥାe, e

ଯାଗ  ଭୂମ ିa ନେର
psୁତ କରବିା ଆବଶ

psାବତି ବୀମା ଆcା
କୃଷକ କଭେରଜ ପା
eବଂ eପର ିମାମଲ

କାଂଶ କୃଷକ ୁ  ଆc

ଲ  uପେର ଆଧାରିତ 

a କ ବପିଦ ପାiଁ 7
ୟା ପୂବରୁ a ସୂଚତି ଫ

Insurance Lim
g, Churchgate, M

Marg, Bhandup (W
w.hdfcergo.com. F
ing the sale. Trad
der license. CIN: 

େହାiପାରେିବ | eହ

eo) ଋଣ pାp କରୁ

 uଚତି | 
ଆi dାରା େଘାଷତି

େର େକୗଣସ ିpକାର
ତମ ବ ାକ 
sାବ ଫମ ପୂରଣ କ
କ ିମାଲିକାନା/ଭଡ଼ାଯ
nୁ | 

ାରା େଘାଷଣା କରାଯାi

eବଂ ସଂପୂ  ବବିର

ର ବା େସହ ିସmକ
ଶ କ aେଟ | 

ଦନ pାp କରେିବ |
iବାକୁ ହକଦାର ନୁହ

ଲାେର pିମିୟମ େଫର

cାଦନ କରାଯିବ | 

aେଟ | ତାପେର ଫସ

70%, ମ  ବପିଦ ପ

ଫସଲ eବଂ େkt ପାi

 

mited). 
Mumbai – 
West), 
For more 
de Logo 

ହା ବ ତୀତ, 

ବା 

ତ କରା 

ରର 

କର,ି ବ ା  
ଯ ଜମି 

iଛ ି| 

ରଣୀ psାବ 

ତ 

 େକୗଣସ ି
ହଁn ି| 
ରs 

ସଲର ବପିଦ 

ପାiଁ 80% 

iଁ aଥ eବଂ 
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ରଣ sର ସମnତି ଆଧ
ଥାe | 
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ସମs ନାମା ନ
dାରା ବୀମା କm
େକୗଣସ ିବଳିମ
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ପି
କ
ପ
ଆ

 

 

 
15. ବ kିଗତ
 

ତ କୃଷକ  ପାiଁ ବୀମ
eଫସି eେଗାକୁ ଆବ ତି

 
16. କୃଷକ

 
uପଜ (ଟୱିାi) ମାନଦ  

, ଗତ ସାତ ବଷେର ସବେ

କ aେଟ | 

 

17. eହ ିେଯ
 

ଜ /େକnd ଶାସତି pେଦ
 

ଜ /େକnd ଶାସିତ pେଦ
ନ ତଥ  ଜମା କରବିାକୁ

ଜ /େକnd ଶାସିତ pେଦ
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U

ଧାରେର ମଂଜୁରି େଦi

eଫବୱିାi ପାiଁ ନାମା

ନ ଆବଶ କ ଭାେବ େଶ
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ହା uପେର ବୀମା eକକର

କଡ଼ା utାଦନ େହବ | a
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ଲର ତାରିଖରୁ େଗାଟeି
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ସମନୟ ସମିତ ିdାରା 

ସମnତି ରାଜ  ସରକାର
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ଶତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼କିରୁ u
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ବ ା  aବା େktୀୟ
sାବ ଫମ ପୂରଣ ସ
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ସମnୀୟ କୃଷକ ୁ
ପାiଁ ବ ା  ଖାତା ସ

ନ eସoe ଋଣର ଲ
ମିୟମ ରାଶ ିସହତି
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େକବଳ େସମାନ ୁ  
କଭର କରାଯାiପାେ
ଜ, ବୀମାକୃତ ରାଶ ି e

ା ଯାiପାେର, େସମ
eବଂ ଆiଆରଡeି
aଥବା ଭୂମି a କାର

 

mited). 
Mumbai – 
West), 
For more 
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ାtତା ଲାଗି 
ଫଳ ମ େର 

ବଂ eହ ି

ଖା ଗୁଡ଼କି 
କ 

ୟମ, 
କୃଷକ  
aନୁଯାୟୀ 

ତ ଫସଲ 

ବବିରଣୀ         

ୁ ନକିଟତମ 
ର | ବ ା  
eବଂ ଲାଗୁ 

ମାନ  ମ  
e, ମ s  
ର େରକଡ, 
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eବଂ ସ
 
ଖ) e
ଆରm 
 
ଗ) ର
a ସଚୂ
ଯାiଥ
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displayed abo

ବହିନ ବୁଣିବ
ଦsାବଜିକୁ ସ
ମାମଲାେର ବୁ
aନୁବnେର u
କରଥିାn,ି e
pଦାନ କରଥି
 
ଖ) ବକିll u
 
ବୀମା େଯାଗ
ଦsାବଜି ସହି
ଲାଗୁ ବୁଝାବଣ

ବ
p
େ
 

 

 
 
20. େସହ ିp
 

ସଚୂନା ଜାର ିକରବିା 
ସtାବଳୀ ଗୁଡ଼କୁି an ି

eସeଲସସିସିଆିi ସ
େହବାର aତ ିକମେ

ରାଜ  ସରକାର  ସ
ଚନା aପେଲାଡ କରି
ାe | 

21. ନାମା
 
ପିeମeଫବୱି
aନବିାଯ  uପ
eବଂ ରବ ିଫସ
 
କ) କୃଷକ ର
psାବ ଫମ/େ
 
ଖ) ବୀମା କm
ପାiଁ anମି ତ
ପଯ n କୃଷକ
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ate Office: 1st Flo
r Service Address
ustomer Service N
ctors, terms and c
ove belongs to HD

U

ା pମାଣ ପt, ପରି
ସତ ପାଠ କରବିା ପ
ବୁଝାବଣା େକବଳ ଭୂ
uପଲb ନଥାe | ଆ
ସହତି େଘାଷଣାନ
ାn ିeବଂ ଫସଲ ବୀ

ପାଦାନ ଆଧାରେର 

 ସୁଧ ସମଳତି ଋଣ
ହତି ଫସଲ ବୀମା େପ
ଣା/aନୁବn ପଠାi ପ
ବୀମା କmାନୀ ଗୁଡ଼କି
psାବକୁ asୀକାର 
େଫରs କର ିଦଆି ଯ

pkିୟା କଣ aେଟ ଯ

ସହତି, ଫସଲ ସm
nମି ରୂପ େଦବା ପାi

ସାଧାରଣତଃ ନଜି ସ
େର େଗାଟeି ମାସ ପ

ସହତି ସମନୟେର 
ରଥିାn ି eବଂ a ସୂ

ନ ପାiଁ େଶଷ aବ

ୱାi ଦଶିାନେିdଶ a
ପାଦାନ ଆଧାରେର 
ସଲ- aେକାବରରୁ ଡି

ର pିମିୟମ ବ ା  କ
େଡବଟିର ରସଦି େଶ

mାନୀେର ଜମା କରବି
ତାରଖି, ଋଣ େନi
କ  pିମିୟ  େଡବି
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oor, HDFC House
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ରଚିୟ pମାଣ, ବ
ପାiଁ ନାମତି ମ s
ଭୂମି a କାରୀ ୁ  େର
ଆବଶ କ pିମିୟମ
ନାମା/ସୂଚପିt (eମଆ
ୀମା େପାଟାଲେର ସି

ଋଣ େନi ନ ବା

ଣ େନiନ ବା କୃଷ
ପାଟାଲ ମା ମେର
ପାରେିବ | 
କ ବୀମା psାବକୁ s
କରା ଯାiଥାe, େ
ଯାiଥାe | eହଠିାେ

ଯାହା ରାଜ  aନୁସର

mକୀତ ସୂଚନା, a ସ
iଁ େବଠୖକ ଆେୟାଜି

ସମnତି ରାଜ  ଗୁଡ଼ି
ପୂବରୁ aଥାତ ଖରଫି

ଫସଲ ବୀମା େପ
ସୂଚନା ଜାର ିକରବିା

ବ  ରହଥିାe କ ି ?

aନୁଯାୟୀ eବଂ aଲଗ
ଋଣ େନi ବା କୃଷ
ଡେିସମର ପଯ n େ

କମଚାରୀ ମାେନ ସଂ
ଶଷ ତାରଖି 15 ଜୁଲ

ବା ପାiଁ ବ ା  ବ ବ
ବା କୃଷକ  ପାiଁ 
 ତାରଖି େହାiଥାe

ny Limited (F
, 165-166 Backba
or, Eastern Busine
234 / 0120 - 6234 
read the sales bro

GO International 
PLC177117. UIN:

ା  ଖାତା, ରd କ
ଯଦ ିଆବଶ କ େ
ରକଡ, ବହିନ ବୁଣିବ
ଜମା କରବିା ପାiଣ
ଆieସ)େର ବ kି
ଧାସଳଖ pେତ କ 

କୃଷକ – ସଧିାସଳଖ

ଷକ ଡାକ dାରା ବୀ
aଥାତ େସୟାରଧାର

sୀକାର କରବିା aବା
ତେବ psାବ pାp
େର psାବ ଡାuନେଲ

ରଣ eବଂ ବjିpି ଜାରି

ସୂଚୁତ େkt, ଆଥକ
ଜତି କରଥିାe | 

ଡ଼କିର ସମs କାଯ କ
ଫ ପାiଁ ମାc ମାସ e

ାଟାଲ (www.ag
ରୁ ଚୟନ କରା ଯା

ଗା-aଲଗା ମ s
ଷକ ୁ  କଭର କରବିା
େହାiଥାe | 

ଂgହ କରଥିାn ି- ଋଣ
ଲାi eବଂ ରବ ିଫସ

ବସାୟୀ – େନାଡାଲ
15 ଦନି ମ େର e
e  |kମଶଃ : ଖରଫି

Formerly HDF
ay Reclamation, H
ess District (Magn
 6234 | care@hdf
ochure/ prospectu
AG and used by t
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ରା ଯାi ବା େଚ
େହାiଥାn ି େତେବ
ବା pମାଣ ପt, ଫ
ଣ ମ sମାେନ, ବୀମ
kିଗତ psାବ pସ
ବୀମାକtା  ବବିର

ଖ ବୀମା କmାନୀଠାର

ୀମା କmାନୀ ମା ମ
ରୀ aଥବା ଭଡ଼ା େନ

asୀକାର କରବିାର
କରବିା ପାi ଁ େଗାଟି
ଲାଡ କରnୁ _____

ର ିକରଥିାe ? 

କ aଭିବୃd,ି kତପିରୂ

କାରୀ eେଜନ ିଗଡ଼ୁି
eବଂ ରବ ିଫସଲ େସ

ri-insurance.go
i ବା କାଯ କାରୀ

 ପାiଁ ତାରଖି aଲଗ
ା ପାiଁ ସମୁଦାୟ ଋଣ

ଣ eବଂ ଋଣ େନi
ସଲ ପାiଁ 15 ଡେିସ

ଲ ବ ା /ବ ା  ଶାଖ
eବଂ ଋଣ େନiନ
ଫ eବଂ ରବ ିଋତୁେର

FC General I
H. T. Parekh Marg
net Mall), LBS M
fcergo.com | www
us before concludi
the Company und
.146. 

 ସmକତ ବୀମା 
େସୟାର ଧାରୀ eବ

ଫେଟା ସହତି ବ ା  
ମା କmାନୀକୁ ବ kି
 eବଂ ସାରାଂଶ ବି
ଣୀ ତଥ  ମ  aପେ

ରୁ | 

ମେର aଥବା ଆବଶ
ନi ବା କୃଷକ  ମ

ର a କାର ନଜି ପାଖ
ଟeି ମାସ ମ େର 
__ 

ରଣ sର iତ ାଦ ିu

ଡ଼କୁି a ସୂଚନା ଜାରି
ସେପମର ମାସେର ଲ

ov.in) େର a ସ
ୀ eେଜନି ୁ  eକ ସ

ଗା-aଲଗା େହାiଥା
ଣ aବ , ଖରପି ଚା

ବା କୃଷକ uଭୟ
ସମର ମ େର ସଂgହ

ଖା ଗୁଡ଼କିରୁ ଦୃଢ଼ େଘ
ବା କୃଷକ  ପାiଁ 7
ର ମ  ଲାଗୁ େହାiଥ

Insurance Lim
g, Churchgate, M

Marg, Bhandup (W
w.hdfcergo.com. F
ing the sale. Trad
der license. CIN: 

େଯାଗ  ସୁ  eବଂ
ବଂ ଭଡ଼ା େନi ବ
ଖାତା eବଂ ଲାଗୁ 

kଗତ/psାବତି pିମିୟ
ବବିରଣୀ, ଆieର 
େଲା  କରେିବ |    

ଶ କ pିମିୟମ eବଂ
ମାମଲାେର ଭୂମି େର

ଖେର ର ଥାn ି| ଯଦି
ବୀମା କmାନୀ dାର

uପେର ସମଳତି ବଭିି

ର ିକରଥିାe eବଂ ଫ
ଲାଗୁ କରଥିାe | 

ସୂଚନାର ସମs pେ
ସpାହ ମ େର uପ

e eବଂ ବ ାକ ଗଡ଼ୁି
ଷ ପାiଁ –epିଲରୁ 

 ପାiଁ କୃଷକ  ଖାତ
ହ କରଥିାn ି| 

ାଷଣା/psାବ pାp 
7 ଦନିର anମି ତାରି
ଥାe  | 
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ଂ pାସ ିକ 
ବା କୃଷକ  
େହାi ବା 
ୟମ େପଠୖ 
ସଫ କପି 

ଂ pାସ ିକ 
ରକଡ aବା 

ଦ ିେକୗଣସ ି
ରା pିମିୟମ 

ଭିn ନୟିମ 

ଫସଲ ଋତୁ 

େୟାଜନୀୟ 
ପଲb କରା 

ଡ଼କୁ 
ଜୁଲାi 

ତାରୁ 

କରବିା 
ରଖି 
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ଗ) ବୀମା କm
ମ େର େଘାଷ
 

ର ାନ େଦବା uଚି
ତେିର ଋତୁକାଳୀନ େ

 
22. େପାଟାଲ

 
କ
ବ
ସ

23. ରାଜ  ବ
 
ରାଜ  ସ
ତାରଖିଠ

 
24. ତଥ  g

 
ରାଜ  ସରକାର
େପଠୖ କରବିା 

25. ମଲୂ  ନି
 
କ) eହ ି େଯ
କରଥିାe | ର
uଚତି eବଂ ସ
 
ଖ) eସeଲ
eକ ମାନକ ଢ
ମ େର ଜମିେ
 
ଗ) ଯଦ ିେକୗ
ବୀମା କmାନୀ
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U

mାନୀ ଗୁଡ଼କୁି psୁତ 
ଷଣା/pିମିୟମ pାp 

ଚତି କନିା େକବଳ ଡି
ଶଷ aବ  ତାରଖି ନ

ଲେର ତଥ  ଭରବିାର

କ) ବ ା ର eବଂ 
ବୀମାକୃତ କୃଷକ ର
ସଂgହକ େଶଷ ତାରି

ବୀମା କmାନୀ ଗୁଡ଼କୁି

ସରକାର/େକndଶାସି
ଠାରୁ େଗାଟeି ମାସ 

gହଣ କରବିାର େକେ

ର ଠାରୁ utାଦନ ତ
uଚତି | 

ନdିାରଣ aଥବା pିମି

ଯାଜନା ବୀମା eକକ
ାଜ  ସରକାର pମୁଖ
ସାଧାରଣ ଫସଲ ପା

ସସିଆିi eକ pମୁ
ଢାଂଚା pଦାନ କରଥି
େର ବୁଣିବା ପାiଁ aନୁ

କୗଣସ ିବଷକୁ ବପିt ି
ୀକୁ pଦାନ କରାଯିବ
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କରବିା ପାi ଁ ବୀମା
େହବାର 7 ଦନି ମ

ଡeିସସ ିeବଂ eଫଡ
ନି ୟ କରବିା eବଂ

ର େଶଷ ତାରଖି କଛିି

ମ s – େକୗଣସି
ର ସବେିଶଷ ତଥ
ରଖିର 15 ଦନି ମ

କୁ utାଦନ ତଥ  େକ

ସତି pେଦଶ ଗୁଡ଼କି
ମ େର ବୀମା କm

େତ ଦନି ମ େର ବୀ

ତଥ  pାp କରବିାର

ମିୟମ ଦର pାp କରି

କ (ଆiୟୁ) ନାମକ
ଖ ଫସଲ ଗୁଡ଼କି ପା
ାi ଁ gାମ/gାମ ପଂଚ

ୁଖ ଢାଂଚାେର ବୀମା
ଥାe eବଂ e ସହି
ନୁମତ ିଦଆି ଯାiଥାe

ବଷ େଘାଷଣା କର
ବ |  

ny Limited (F
, 165-166 Backba
or, Eastern Busine
234 / 0120 - 6234 
read the sales bro

GO International 
PLC177117. UIN:

 ମ s – ନdି  ବୀ
େର େହାiଥାe  |

ଡବ eବଂ ନା େକବ
a ସୂଚତି କରବିା ପ

ଛ ିaଛ ିକ ି? 

ସ ିବ ିବ ା ର aଥବ
 ଫସଲ ବୀମା େପ
େର େହାiଥାe | 

କେବ pଦାନ କରବିା

ପାiଁ, anମି ତାରଖି
mାନୀ ଗୁଡ଼କୁି ସମs ଫ

ୀମା କmାନୀ ଗୁଡ଼କି

ର ତନି ିସpାହ ମ େର

ରବିା ପାi ଁବୀମା କm

ଚୟନ କରା ଯାi
iଁ ବୀମା eକକ ଗୁଡ଼ି
ଚାୟତ sରରୁ uପେର

ା eକକ uପେର ଆ
ତି ବୀମା କmାନୀ ଗ
e | 

ରାଯିବା ପେର େସହି

Formerly HDF
ay Reclamation, H
ess District (Magn
 6234 | care@hdf
ochure/ prospectu
AG and used by t

: IRDAI Reg. No.

ୀମା eେଜ ଠାରୁ
| 

ବଳ େକୗଣସ ିବ ିରାଜ
ପାiଁ a କୃତ କରାଯି

ବା ମ s  ମା ମ
ପାଟାଲର ସଫ କପି

 uଚତି ? 

ଖ, ସମs utାଦନ
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