
 

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. CIN: U66030MH2007PLC177117.  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. Tel.: +91 22 6638 3600 | 
Fax: 91 22 6638 3699 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. IRDAI Reg No. 146.  
 

 

পৰ্ধানমনত্ৰ্ী শস্য বীমা যোজনা খেতিয়কৰ বাবে অসম- 

অসম চৰকাৰে H.D.F.C. ERGO GENERAL INSURANCE উদ্দ্যোগক কামৰূপ গ্ৰামীণ, ধেমাজী, নলবাৰী জিলাৰ 
ঋণযুক্ত/ঋণ নথকা খেতিয়ক সকলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী শস্য বীমা যোজনা কাৰয্্যকৰী কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে| 

এই আঁচনিৰ খনৰ দ্বাৰা তলত উল্লেখিত জিলা কেইখনত উল্লেখিত শস্যৰ বাবে কাৰয্কৰী কৰা হৈছে| 

কামৰপূ(গ্ৰাম্য)-শালি ধান, মৰাপাট 

ধেমাজি-শালি ধান, মৰাপাট 

নলবাৰি-শালি ধান, মৰাপাট 

আঁচনিৰ সৱিশেষ- 

প্ৰধান মন্ত্ৰী শস্য বীমা যোজনাই খেতিয়ক সকলক বীমাকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱা শস্যবোৰৰ কাৰণে| 
যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বান আহে খৰাং, বানপানী, গৰাখহনীয়া, ধুমুহা, বা-মাৰলি, মাৰি মৰণ, ইত্যাদি কৰা| 

শস্য পথাৰৰ উল্লেখিত শস্যৰ লোকচানৰ কাৰণে অসমৰ চৰকাৰে CCES নামৰ এখন আঁচনি উল্লেখিত শস্যৰ বাবে 
আক্ৰান্ত অঞ্চলত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব| যদি এই CCES ৰ পৰীক্ষাত কোনো খেতিয়ক শস্য লোকচানৰ সন্মুখীণ হৈছে 
তেতিয়া তেও ঁশস্য লোকচানকাৰীৰ শাৰীত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব| 

এই আঁচনিখনে বিভিন্ন বয়সৰ কালচক্ৰত পৰা শস্যৰ বীমাকৰণ বয্ৱস্থা আগবঢ়াইছে| এই আঁচনি বীজ সিচা, কটা সময় 
তাৰ পৰৱৰত্ী সময়লৈকে নিৰধ্াৰিত থাকিব| উত্পাদিত সামগ্ৰীসমূহ(PMFBY) প্ৰধানমন্ত্ৰী শস্য বীমা যোজনাৰ 
অন্তৰ্ভূক্ত আৰু তাকে অনুমোদন কৰিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে| খেতিয়কে প্ৰ-পত্ৰ সমূহ নলবাৰী, 
ধেমাজী, কামৰপূ(গ্ৰাঃ) বেংকত পাব| নতুবা CSCs ত পাব| নতুবা HDFC EGRO ৰ এজেন্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক 
আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শস্য বীমা যোজনা আঁচনিত বীমাখন ল’বৰ বাবে| এই বীমাৰ পত্ৰৰ কাৰয্্যকৰী সময়ৰ সমিক 
বিবৰণ জানিবৰ বাবে আপোনাৰ বাবে আছে ওৱেৰ চাইট “কৃষি বিভাগ”| 

এই আঁচনিখনৰ গঠন:- 

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে নিম্নলিখিত বয়সৰ শস্যৰ ওপৰত আৰ ুলোকচানৰ বাবে অহা বাধা, সমস্যাবোৰৰ ওপৰত কাম 
কৰিব| 

১| বীজ সিচাত অহা বাধা/ৰোপনত বাধা- 

বীমাকৰণৰ অঞ্চলবোৰ বীজসিচাঁ/ৰোপনত বাধা গ্ৰস্থ হৈছে অনাবৃষ্টি নতুবা বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিছে নাইবা ঋতু জনিত 
প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে| 

২| গজি উঠা শস্য-(বীজ সিচাৰ পৰা-শস্য চপোৱা) 

এই আঁচনিখনত সাম্ভাৱয্ আহিব পৰা প্ৰত্যাহ্বান/বাধাবোৰকো অৰথ্াত শস্যৰ ফল ধৰি থকা শস্যবোৰৰ ওপৰত বলবত 
হ’ব| যেনে-অনাবৃষ্টি, খৰাং, বানপানী প্লাবিত অঞ্চল, মাৰি-মৰক, গড়াখহনীয়া, বনজুই, বিজুলী, ব্ৰজপাত, ধুমুহা, 
শিলাবৃষ্টি, ঘূৰ্ণীবতাহ, প্ৰচণ্ড ধুমুহা, বা-মাৰলি| 
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৩|শস্য চপোৱাৰ পিছত হোৱা লোকচান-এই বীমা আঁচনিখন শস্য চপোৱাৰ পিছত দুই সপ্তাহলৈ বলবত থাকিব| যিবোৰ 
শস্য কটাৰ পিছত শুকাবৰ বাবে পথাৰতে মেলি যোৱা হ’ব আৰ ুসেইবোৰৰ ওপৰত হ’বলগীয়া নিৰদ্িষ্ট কিছুমান সংকট 
যেনে-ধুমুহা বা মৰলি, শিলাবৃষ্টি, অ-কৰীয়া বৰষুণ | 

৪| কোনো বিশেষ অঞ্চলৰ দুৰ্ঘটনাঃ কোনো বিশেষ কোনো অঞ্চলত দেখা দিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত যেনে-
গড়াখহনীয়া, শিলাবৃষ্টি আদিও এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভূক্ত হ’ব| 

এই আঁচনিৰ কাৰয্্যকৰী ফল আৰ ুশস্যৰ বেচা-কিনা বজাৰখন তলৰ সূত্ৰকেইটাৰে আমাৰ উদ্দোগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 
হ’ব| 

১| প্ৰেচ বিজ্ঞপ্তি/প্ৰচাৰ হ’ব| 

২| প্ৰেচ বিজ্ঞপ্তি হ’ব| 

৩| এই আঁচনিখনৰ সজাগতা আনিবৰ বাবে যথেষ্ট উদ্দোগ প্ৰচেষ্টা বিশাল বজাৰৰ সৃষ্টিৰ কাৰ্য্য অবয্াহত থাকিব| 

ৰাজ্য জাননী জাৰি কৰা 
জিলা 

যোগাযোগৰ বয্ক্তি ঠিকনা মো. নং. 

অসম ধেমাজি  ২ য় মহলা এন কে 
হাইটচ, গৰালি, 
যোৰহাট- 

8402940155 

 নলবাৰী  ৬ নং মহলা 
আদিত্যম বাসগৃহ, 
লাচিত নগৰ, 
জি.এচ.ৰোড, 
গুৱাহাটী-07 

9678072705 

 কামৰপূ 
(গ্ৰাম্য ভাগ) 

 ৬ নং মহলা 
আদিত্যম বাসগৃহ, 
লাচিত নগৰ, 
জি.এচ.ৰোড, 
গুৱাহাটী-07 

7045333147 

উৰ্দ্ধগামী সমতা  শুভাংকৰ মজুমদাৰ   

মেনেজাৰ(কাৰয্্যনিৰ্বাহক)  
অসম 

 ২য় আৰু ৩য় মহলা, 
পি-২৫৫বি,চি আই 
টি পথ, স্কিম-ভি 
আই এম, 
কাংকুৰগাচি, 
কোলকাতা-৭০০০৫৪ 

8109269060 

আঞ্চলিক(কাৰয্্যনিৰ্বাহক) পিয়ুচ সিং ২য় আৰু ৩য় মহলা, 
পি-২৫৫বি,চি আই 
টি পথ, স্কিম-ভি 
আই এম, 
কাংকুৰগাচি, 
কোলকাতা-৭০০০৫৪ 

9934012374 

 

 


