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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ ାଜନା 

ଯ ାଜନାର ବିଯେଷତା 

 

I. ଏହ ିଯ ାଜନା ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧସିଚୂିତ ସମସ୍ତ କଷୃକଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ଫସଲର ବୀମା ରାେ ିପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ 
 

ଭାଗଚାଷୀ ଏବଂ ଠକିା ଚାଷୀଙ୍କ ସମେତ ସେସ୍ତ କଷୃକ ଅଧସିଚୂତି ମେତ୍ର ଗଡୁକିମେ ଅଧସିଚୂିତ ଫସଲ ଉପାର୍ଜନ କେିବା ପାଇ ଁବୀୋ ୋଶ ିପାଇବାକ ୁ

ହକଦାେ ଅଟନି୍ତ | 

 କୃଷକଙୁ୍କ ଅଧସିଚୂିତ/ବୀୋକୃତ ଫସଲ ପାଇ ଁବିୋ ମ ାଗୟ ସଧୁ ହାସଲ କେିବା ଉଚତି | 

 ଋଣ ମନଇନଥବିା କଷୃକଙୁ୍କ ୋର୍ୟମେ ପ୍ରଚଳିତ ଭୂେି ଅଭିମଲଖ (ମେକର୍ଜସ ୍ଅଫ୍ ୋଇଟ (RoR), ଭୂେି ଅଧଗି୍ରହଣ ପ୍ରୋଣପତ୍ର (LPC) 

ଇତୟାଦି) ଏବଂ/ଅବା ଲାଗ ୁକୋ  ାଇଥବିା ଅନୁବନ୍ଧ/ୋଲିକାନା ବିବେଣୀ/ଅଧସିଚୂିତ ଅନୟାନୟ ଦସ୍ତାବରି୍/ସମ୍ବନ୍ଧତି ୋର୍ୟ ସେକାେ 

(ଭାଗଚାଷୀ/ଠିକା ଚାଷୀଙ୍କ ମେତ୍ରମେ) ଅନୁମୋଦତି ମହାଇଥବିା ଆବଶୟକ ଦସ୍ତାବରି୍ ଗଡୁିକେ ସାେୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବାକ ୁମହାଇଥାଏ | 
 

କ.ଅନବିା ୟ୍ ଅଂେ 

ଅଧସିଚୂତି ଫସଲ (ଗଡୁକି) ପାଇ ଁବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ (ଅଥଜାତ୍ ଋଣ ମନଇଥବିା କଷୃକ) ଋତୁ ଅନୁ ାୟୀ ମହଉଥବିା କଷିୃ ସଂଚାଳନ (ଏସଏଓ) ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ 

କେିଥବିା ସେସ୍ତ କୃଷକଙୁ୍କ ଅନବିା ଜୟ ଭାମବ ଅନ୍ତଭଜୂ କ୍ତ କୋ ିବ | 

ସେସ୍ତ ଋଣଦାତା କଷୃକଙ୍କ ପାଇ ଁମ ାର୍ନାେ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁ ାୟୀ ବୀୋ ୋଶ ିଉପମେ ମର୍ାେ ମଦବା ଅନବିା ଜୟ ଅମଟ | 
 

 ଅନି୍ତେ ତାେିଖ ପବୂଜେୁ ଅତି କେମେ ୩୦ ଦନି ପବୂଜେୁ ଫସଲ ମ ାର୍ନାମେ ମକୌଣସି ବି ପେିବତ୍ତଜନ ମହମଲ ତାହା ବୟାଙ୍କ ର୍ାଣବିା 

ଉଚତି | 

 ବୀୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମକବଳ ନିର୍ଦ୍ଜାେିତ ଅନି୍ତେ ତାେିଖ ପ ଜୟନ୍ତ ହି ଁସ୍ୱୀକାେ କୋ  ାଇଥାଏ, ମ ପେିକି ଏସଏଲସିସିସି/ୋର୍ୟ 

ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅଧସିଚୂତି ମହାଇ ମ ାଷଣା କୋ  ାଇଥାଏ | 
 

 

ଖ. ଯେଚ୍ଛାକତୃ ଅଂେ 

ଏହ ିମ ାର୍ନା ଋଣ ମନଇନଥବିା ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷକଙୁ୍କ ପିଏେଏଫବିୱାଇ ଅନୁ ାୟୀ ମକୌଣସି ବି ଅଧସିଚିୂତ ବୀୋ ଏକକେୁ ମକୌଣସି ବି 

ଅଧସିଚିୂତ ଫସଲ ବୀୋେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇ ଁମବୈକଳ୍ପିକ ଅମଟ |ଅନି୍ତେ ତାେିଖ େଧ୍ୟମେ କମ୍ପାନୀେ ନକିଟତେ ବୟାକ 

ଶାଖା/ପିଏସିଏସ/ଅଧକିୃତ ଚୟାମନଲ ପାଟଜନେ/ ବୀୋ େଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକଜ କେି ପାେିମବ | ନରି୍ଦ୍ଜାେିତ ଫେଜକ ୁସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଜ ଭାମବ ଭେନ୍ତୁ, 

ଫେଜ ର୍ୋ କେନ୍ତୁ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା/ବୀୋ େଧ୍ୟସ୍ଥ/ସିଏସସି ମକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁକିମେ ନିର୍ଦ୍ଜାେିତ ପି୍ରେିୟେ ୍ର୍ୋ କେନ୍ତୁ, ତା ସହତି ଆବଶୟକ 

ଦସ୍ତାବିର୍ ସହତି ଭୂେି/ଫସଲ ର୍େିମେ ନିର୍େ ବୀୋ ମ ାଗୟ ସଧୁ (ମ ପେିକି, ୋଲିକାନା/ଭଡା/ଚାଷ ଅଧକିାେ) ବାବଦମେ ବୀୋ ପାଇ ଁ

ଆବଶୟକ ଦସ୍ତାବିର୍ ସାେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେନ୍ତୁ | 

 

 ବୀୋୋଶ ିପାଇ ଁଇଚ୍ଛୁକ କଷୃକଙୁ୍କ ନିର୍ଦ୍ଜାେିତ ବୟାଙ୍କ ଶାଖାମେ ମଗାଟିଏ ଖାତା ମଖାଲିବା/ସଂଚାଳିତ କେିବାକୁ ମହବ, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ 

ଫେଜମେ ସେସ୍ତ ବବିେଣ ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ମହବ | 

 

 କୃଷକଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବମେ ନରି୍ ଭୂେିେ ପେିଚୟ ସଂଖୟା ଉମେଖ କେିବାକୁ ମହବ ଏବଂ ର୍େି ମ ାଗୟ ଭୂେି ସମ୍ପକଜମେଦସ୍ତାବରି୍ 

ପ୍ରୋଣପତ୍ର ମଦବାକୁ ମହବ | କୃଷକଙୁ୍କ ର୍େି ଅଧଗି୍ରହଣ ପ୍ରୋଣପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବାକୁ ମହବ | 
 

 କୃଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନୁିଶି୍ଚତ କେିବାକୁ ମହବ କି, ମସୋନଙୁ୍କ ମଗାଟିଏ ଧାୋମେ ଅନ୍ତମଦଜଶୀୟେ ଏକ ଖଣ୍ଡମେ, ଚାଷ କୋ 

 ାଉଥବିା/ଚାଷ ମହବାକୁ ଥବିା ପ୍ରସ୍ତାବତି ଫସଲେ ବୀୋ ୋଶୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମହବା ଉଚତି | ମକୌଣସି ନକଲ ଅବା ଦୁଇଟି ବୀୋେ 

ଅନୁେତି ଦିଆ ିବ ନାହି ଁଏବଂ ଏପେି ମକୌଣସି ବି ୋେଲାମେ କଷୃକ ବୀୋ ୋଶ ିପାଇବା ପାଇ ଁହକଦାେ ମହମବ ନାହି ଁ| ବୀୋ 

କମ୍ପାନୀ ଗଡୁିକ ପାଖମେ ଏପେି ନାକଚ କେିବାେ ଅଧକିାେ ସେୁେିତ େହବି ଏବଂ ଏପେି ୋେଲାମେ  େଧ୍ୟ ପି୍ରେିୟେ ମଫେସ୍ତ 

କୋ ିବ ନାହି ଁ| 

 କମ୍ପାନୀ ଏପେି କଷୃକଙ୍କ ବପିେମେ ଆଇନଗତ କା ଜୟାନୁଷ୍ ଠାନ େଧ୍ୟ ମନଇ ପାେିମବ | 
 

II. ଅଧନିସ୍ଥ ଫସଲ 
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ସେସ୍ତ ଫସଲ ଏହି ମ ାର୍ନାେ ଅନ୍ତଗଜତ ମହାଇଥାଏ ମ ପେିକି, ଖାଦୟ ଏବଂ ମତଲ େଂର୍ି ଫସଲ ଏବଂ ବାଷିକ ବାଣରି୍ିୟକ/ଉଦୟାନ ଫସଲ,  ାହାେ 

ପବୂଜବଷଜ ଉତ୍ପାଦନ ମହାଇଥବିା ଫସଲେ ତଥୟ ଉପଲବ୍ଧ େହିଥବି | 
 

III. ଯ ାଜନା ଅଧନିଯର ବପିଦ ଏବଂ ବହସି୍କରଣର ବୀମାକତୃ ରାେ ି
 

ଏହି ମ ାର୍ନା ଚୟନ କୋ ାଇଥବିା ମେତ୍ରମେ “ମେତ୍ର ଦୃଷି୍ଟମକାଣ”େ ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ଉପମେ କାେ କେିଥାଏ ମ ପେିକି ବୀୋ ଏକକ (ଆଇୟୁ) କୁହା 

 ାଇଥାଏ, ଫସଲ ବୀୋ ଉପମେ ୋର୍ୟ ସ୍ତେୀୟ ସେନ୍ୱୟ ସେିତିମେ ନିଆ  ାଇଥବିା ନିର୍ଣ୍ଜୟ ଅନୁ ାୟୀ ଫସଲ ଏବଂ ପେିଭାଷିତ ମେତ୍ର/ୟୁଟ ି

ସେକାେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହାଇଥାଏ | ଏହି ଏକକ ଗଡୁିକୁ ଗ୍ରାେ/ଗ୍ରାେ ପଂଚାୟତ ଅବା ପ୍ରେଖୁ ଫସଲ ଗଡୁକି ପାଇ ଁମକୌଣସି ଅନୟ ସୋନ ଏକକ ପାଇ ଁଲାଗ ୁ

ବୀୋ ଏକକ ଭାମବ ଅଧସିଚୂତି କୋ ାଇଥାଏ | ଅନୟ ସେସ୍ତ ଫସଲ ଗଡୁକି ପାଇ ଁଏହା ଗ୍ରାେ/ଗ୍ରାେ ପଂଚାୟତେ ସ୍ତେ ଉପେେ ଏକକ ମହାଇ 

ପାେିଥାଏ | 
 

ଫସଲ ପେବତ୍ତଜୀ ଚେଣ ଏବଂ ଫସଲମେ ମହାଇଥବିା େତିେ ଭାେ ଉଠାଇବା ପାଇ ଁମ ାର୍ନା ଗଡୁିକୁ ବୀୋୋଶ ିଅନ୍ତଭଜୂ କ୍ତ କୋ  ାଇଥାଏ | 
 

କ.   ପ୍ରତବିନ୍ଧତି ମଂଜି ବୁଣବିା/ଯରାପଣ କରିବା ବିପଦ: ମକୌଣସି ଅଧସିଚୂିତ ମେତ୍ରେ ବହୁସଂଖୟକ ବୀେକତୃ ଫସଲ ଗଡୁିକୁ ପ୍ରତିକଳୂ 

ର୍ଳବାୟୁମେ ମ ପେିକି ଅଳ୍ପ ବଷଜା ଅବା ପ୍ରତକିୂଳ ର୍ଳବାୟୁ ପେିସି୍ଥତି କାେଣ ପାଇ ଁେଂର୍ି ବୁଣବିା/ମୋପଣେୁ ମୋକା  ାଇଥାଏ, ବୀୋକୃତ 

ଫସଲ  ାହା କି ବୀୋୋଶେି ଅଧକିତେ 25% ପ ଜୟନ୍ତ େତପିେୂଣ ଦାବି କେିବାକୁ ହକଦାେ ମହମବ | 
 
 

ଖ.   ପ୍ରସୁ୍ତତ ଫସଲ (ମଂଜି ବୁଡିବାଠାରୁ ଅମଳ କରିବା ପ ୟ୍ନ୍ତ): ବୟାପକ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ ବୀୋ ଆୟତ କୋ  ାଇ ପାେୁନଥବିା ବିପଦ 

ଗଡୁିକ କାେଣ ଅଥଜାତ୍, ଦୁଭିେ, ଅଭାବୀ, ବନୟା, ୋତ୍ରାଧକି ର୍ଳ ପ୍ରବାହ, କାଟ ଏବଂ ମୋଗ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ପ୍ରାକୃତକି ଅଗି୍ନକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବରି୍ୁଳ,ି 

ଝଡ, ମତାଫାନ, ଚକ୍ରବାତ ମତାଫାନ,େହାବାତୟା, ଟାଇଫୁନ୍, ମଟମମ୍ପଷ୍ଟ, ହେିମକନ୍ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଜାମର୍ା ଇତୟାଦି ପାଇ ଁେତ ିମହାଇଥବିା 

ଅେଳେ ବୀୋ ୋଶ ିପ୍ରଦାନ କୋ  ାଇଥାଏ | 
 

ଗ. ଫସଲ ପରର କ୍ଷତ:ି ବୀୋ ୋଶୀ ମକବଳ ମସହି ଫସଲ କଟା ଉପମେ େିଳଥିାଏ ାହା ଫସଲ କଟା ମହବାେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହେ 

ଅଧକିତେ ଅବଧ ିପ ଜୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ମହାଇଥାଏ,  ାହାକୁ କୁଆପଥେ ବଷଜା, ଚକ୍ରବାତ ଏବଂ ଚକ୍ରବାତୀ ବଷଜା  ଏବଂ ଅଦନିିଆ ବଷଜା 

ବିପେମେ କଟା ମହବା ପମେ ର୍େିମେ କଟା ିବା ଏବଂ ଚାେିଆମଡ ମଖଳା ିବା ସି୍ଥତିମେ ଶଖୁବିା ପାଇ ଁଅନୁେତି ଦିଆ  ାଇଥାଏ | 
 

ଫସଲ ପେେ େତ ିଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟକତୃ ବପିଦ କାେଣେୁ ଫସଲ େତେୁି ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଜ ମହାଇଥବିା ସେସୟା ଗଡୁକି ପାଇ,ଁ ସେଗ୍ର ମଦଶମେ 

ଚକ୍ରବାତ ଅବା ଚକ୍ରବାତ ବଷଜା/ଅଦିନଆି ବଷଜାେ କାେଣ ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଜ ମହାଇଥାଏ,  ାହାେ ପେିଣାେ ସ୍ୱେୂପ “କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଛାନ୍ତୁ” 

ସି୍ଥତିମେ ର୍େିମେ ପାଚିଥବିା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ମହାଇଥାଏ | ମକବଳ ଶଖୁାଇବାେ ଏକୋତ୍ର ଉମେଶୟ, ଫସଲ କାଟିବାେ ଅଧକିତେ ଦୁଇ 

ସପ୍ତାହ (14 ଦିନ) ପ ଜୟନ୍ତ ବି ବୀୋୋଶ ିଦିଆ  ାଇଥାଏ ଏବଂ େତେି ଆକଳନ ବୟକି୍ତଗତ କଷିୃ ଆଧାେ ଉପମେ କୋ  ାଇଥାଏ | 
 

 

ଘ. ସ୍ଥାନୀୟ ବିପତି୍ତ: କୁଆପଥେ ବୃଷି୍ଟ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନୟା, ବାଦଲ ଫାଟିବା ଏବଂ ପ୍ରାକତୃିକ ଅଗି୍ନକାଣ୍ଡ ଭଳ ିସ୍ଥାନୀୟ ବପିତି୍ତେୁ ମହଉଥବିା 

ହାନୀ/େତି ଲାଗି ଅଧସିଚୂିତ ମେତ୍ରମେ ଅଲଗା-ଅଲଗା ର୍େି ଗଡୁକିୁ ଖାଲି କୋ  ାଇଥାଏ | 
 
 

ଟିପ୍ପଣୀ : ରୁ୍ଦ୍ ଏବଂ ପେୋଣ ୁପେିୋ, ଦୁଭଜାବନାପରୂ୍ଣ୍ଜ େତ,ି ଏବଂ ଅନୟ ମୋକା  ାଇ ପାେୁଥବିା ମ ାଗୟ ବପିଦେୁ ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଜ ମହଉଥବିା େତକିୁ 

ବାହାମେ େଖା ିବ | 
 
 

IV. ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପାଇ ଁଲାଗ ୁଯହାଇଥବିା କ୍ଷତପିରୂ୍ଣ୍୍ ସ୍ତର 
 

ବୀମାରାେ ିଯକ୍ଷତ୍ର ଗଡିୁକର ପ୍ରକାରର ଆଧାର ଉପଯର କ୍ରମେଃ: ଉଚ୍ଚ, େଧ୍ୟେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବପିଦ ସ୍ତେେ ଅନୁେୂପ 70%, 80% ଏବଂ90%େ 

ବିଭିନ୍ନ େତପିେୂଣ ସ୍ତେ ପ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କୋ  ାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧସିଚୂିତ ଏକକ ଅନୁ ାୟୀ ଫସଲ ଏବଂ ର୍େି ପାଇ ଁଅଧସିଚୂତି କୋ  ାଇଥାଏ | 
 
 

V. ପି୍ରମିୟମ ୍

 

କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦିଆ  ାଇଥବିା ମଦୟେ ଅଧକିତେ ପି୍ରେିୟେ ୍ସେସ୍ତ ଖେିଫ ଖାଦୟ ଏବଂ ମତଲ େଂର୍ି ଫସଲ ପାଇ ଁ2%, େବି ଖାଦୟ ଏବଂ େଂର୍ ି

ଫସଲ ପାଇ ଁ1.5% ଏବଂ ବାଷିକ ବାଣରି୍ିୟକ/ଉଦୟାନ ଫସଲ ଅବା ବୀୋ ଅଧକିୃତ ପି୍ରେିୟେ ଦେ  ାହା ବି କେ ୍ମହାଇ 5% ମହାଇଥାଏ | ପି୍ରେିୟେ 

ଏବଂ ଦେ େଧ୍ୟମେ ଅନ୍ତେ କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ମଦୟ ବେିା ଶଳୁ୍କ ମକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୋର୍ୟ ଦ୍ୱାୋ ସୋନ ଭାମବ ପ୍ରଦାନ କୋ ିବ | 



 

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. 

 

o ଟିପ୍ପଣୀ: ୋର୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ଅଧସିଚୂନାମେ ପେିଭାଷିତ ଋଣ ଏବଂ ଋଣ ମନଇ ନଥବିା କୃଷକଙୁ୍କ ର୍ଳବାୟୁ ଅସଶୁାସନ ଲାଗ ୁ

ମହାଇଥାଏ ଏବଂ ର୍ଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫସଲ ପାଇ ଁଲାଗ ୁନେିିଷ୍ଟ ମଶଷ ତାେିଖ ପବୂଜେୁ କଷୃକଙୁ୍କ ଆବଶୟକ ଭାମବ ନାୋଙ୍କନ 

କେିବାକୁ ମହବ | 

o ସୀୋମେ ଥବିା ର୍େି (ଟୱିାଇ) ୋନଦଣ୍ଡ ର୍େି ସ୍ତେ ମହବ, ମ ଉଥଁମିେ ବୀୋ ଏକକମେ ସେସ୍ତ ବୀୋକୃତ କଷୃକଙ୍କ ବୀୋକ ୁସେୁୋ 

ଦିଆ ିବ | 

o ଅଧସିଚୂତି ଫସଲେ ସୀୋ ଗତ ସାତ ବଷଜେ ଉତ୍ପାଦନେ ଶତକଡା ଉପମେ ଚାଲିଥାଏ, ମ ଉଥଁମିେ ଦୁଇଟ ିଅଧସିଚୂିତ ବିପତି୍ତ ବଷଜ 

ତୋେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଛାଡ ିେତପିେୂଣ ସ୍ତେ ସହତି ଗଣୁା  ାଇଥାଏ | 

 

VI. ଔପନିମବଶକିେଣେ ଆଧାେ 
 

ମପୈଠ କେିବା ମେତ୍ର ନମି୍ନଲିଖତି ଅଧନି ମେତ୍ର ଦୃଷି୍ଟମକାଣେ ଆଧାେ ଉପମେ କୋ ାଇଥାଏ : 
 

କ. ୋର୍ୟକୁ ଅନୁସଚୂିତ ବୀୋ ଏକକ ମେତ୍ରେ ସ୍ତେ ଉପମେ ଫସଲ କାଟିବା ପ୍ରମୟାଗ (ସିସିଇ)େ ଅମପେିତ ସଂଖୟାେ ସଂଚାଳନ କେିବା 

ଉଚତି ଏବଂ ସିସିଇ ଆଧାେିତ ଉତ୍ପାଦେ ତଥୟ ସମ୍ବନ୍ଧତି ଅଧସିଚୂିତ ବୀୋ ମେତ୍ରକୁ ମଦୟ ଦାବେି ଗଣନା କେିବା ପାଇ ଁନିର୍ଦ୍ଜାେିତ ସେୟ 

ସୀୋ େଧ୍ୟମେ ବୀୋ କମ୍ପାନୀ ଗଡୁକିୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବାକ ୁମହବ | 

ଖ. ଫସଲ କାଟିବା ପ୍ରମୟାଗ (ସିସିଇ) ପ୍ରତି ଏକକ ର୍େି/ ପ୍ରତି ଫସଲ ଉପମେ, ମ ାର୍ନାେ େୂପମେଖ ଏବଂ ପେିଚାଳନା ଦିଶାନମିେଜଶ 

ଅନୁ ାୟୀ, କ୍ରେିକ ୋନ ଉପମେ କୋ  ାଇଥାଏ | 

ଗ. ସୀୋମେ ଥବିା ର୍େି (ଟିୱାଇ) ୋନଦଣ୍ଡ ର୍େି ସ୍ତେ ଅମଟ,  ାହା ଉପମେ ବୀୋ ଏକକମେ ସେସ୍ତ ବୀୋକତୃ କଷୃକଙୁ୍କ ବୀୋ ସେୁୋ 

ଦିଆ ିବ |ଅଧସିଚୂତି ଫସଲେ ସୀୋ ଗତ ସାତ ବଷଜେ ଉତ୍ପାଦନେ ଶତକଡା ଉପମେ ଚାଲିଥାଏ, ମ ଉଥଁମିେ ଦୁଇଟ ିଅଧସିଚୂିତ ବିପତି୍ତ 

ବଷଜ ତୋେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଛାଡ ିେତପିେୂଣ ସ୍ତେ ସହତି ଗଣୁା  ାଇଥାଏ | 
 

ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଜ ସଚୂନା : 
 

1. କୃଷକ ନିର୍ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା, ନକିଟସ୍ଥ ସିଏସସି ମକନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ବୀୋ େଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ୋଧ୍ୟେମେ ଆଇଆେର୍ିଏ ଦ୍ୱାୋ ଅଧକିୃତ ମହାଇ ଏହି ମ ାର୍ନା 

ଅନ୍ତଗଜତ ନାୋଙ୍କନ କେି ପାେିମବ | 
 

2. ସେସ୍ତ ନାୋଙ୍କନ ଆବଶୟକ ଭାମବ ମଶଷ ତାେିଖ େଧ୍ୟମେ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଜ କେିବାେ ଆବଶୟକତା େହିଛି କାେଣ ସମ୍ବନ୍ଧତି ୋର୍ୟ ସେକାେଙ୍କ 

ଅଧସିଚୂନା ଏବଂ କଷୃକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବୀୋ କମ୍ପାନୀ ଗଡୁଙୁି୍କ ମଶଷ ତାେିଖ େଧ୍ୟମେ ବୟାଙ୍କ ଅବା େଧ୍ୟବତ୍ତଜୀ ଦ୍ୱାୋ ବଧିବିର୍ଦ୍ ପି୍ରେିୟେେ ଅଂଶକୁ 

ପେିଭାଷିତ କୋ  ାଇଛି | 
 

3. କୃଷକ େଂର୍ି ବୁଣଥିାନି୍ତ ଅବା ବୁଣବିାକ ୁ ାଉଥାନି୍ତ, ତାହା ବୀୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଅତ ିକେମେ ଦୁଇ ଦନି ଆଗେୁ ର୍ଣାଇବା ଉଚତି, ବୀୋ କିଣବିା ଅବା 

େଂର୍ି ବୁଣବିା ପବୂଜେୁ ଆଥକି ଅନୁଷ୍ ଠାନ/ଚୟାମନଲ ପାଟଜନେ/ବୀୋ େଧ୍ୟସ୍ଥ/ସିଧାସଳଖ ୋଧ୍ୟେମେ କାଟିବା ପାଇ;ଁ ମ ପେିକ ିୋେଲା ମହାଇ 

ପାେିବ, ମତମବ ୋର୍ୟେ ଅଧକିୃତ ଗ ଁା/ଉପ-ର୍େିା ସ୍ତେେ ଅଧକିାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ର୍ାେି କୋ  ାଇଥବିା େଂର୍ି ବୁଣବିା ପ୍ରୋଣ ପତ୍ର ସହତି ଅନ୍ତେୀଣ 

ପି୍ରେିୟେ ମଦୟ ସହତି,  ଦ ିକିଛି ଥାଏ ତାହା ମଦବାକ ୁମହବ |  ଦ ିପି୍ରେିୟେେ ମପୈଠ ୋଶ ିଅଧକି ମହାଇଥାଏ, ମତମବ ବୀୋ କମ୍ପାନୀ ଅତେିିକ୍ତ 

ୋଶ ିମଫେସ୍ତ କେିମଦମବ | 

 

4. ୋର୍ୟମେ ପ୍ରଚଳତି ଭୂ-ଅଭିମଲଖ ଗଡୁକିେ ବୀୋୋଶ ିଆବଶୟକ ଦସ୍ତାବରି୍ୀକେଣ ପ୍ରାପ୍ତ କେୁଥବିା କୃଷକ/ଭଡାମେ ମନଇଥବିା ବୟକି୍ତ/ମସୟାେ 

ୋେଲାମେ (ମେକର୍ଜସ ୍ଅଫ୍ ଆଇଟ୍ (RoR) ଭୂେି ଅଧଗି୍ରହଣ ପ୍ରୋଣପତ୍ର (LPC)ଆଦ)ି ଏବଂ/ଅଥବା ଲାଗ ୁଅନୁବନ୍ଧ/ଅନୁବନ୍ଧ ବବିେଣ/ଅନୟ 

ଦସ୍ତାବିର୍େ ଅନୁସଚୂିତ/ ସମ୍ବନ୍ଧତି ଅନୁୟାୟୀ ଅନୁେତି ଦିଆ ାଇଛି | ୋର୍ୟ ସେକାେଙୁ୍କ ନାୋଙ୍କନ ସେୟ ପ୍ରଦାନ କେିବା ଉଚତି | 

 

5. ଏହି ମ ାର୍ନା ପାଇ ଁମସବା କେେୁ େକିୁ୍ତ େିଳିଥାଏ | 


