
ପିଏମ୍  କୁସୁମ (ସି) େଯାଜନା 

ପିଏମ୍ କୁସୁମ ସି େଯାଜନା କଣ?

ପିଏ� - କୁ ସୁମ  ସି  େହଉଛି  ନୂତନ  ଏବଂ  ନବୀକରଣେଯାଗ�  ଶକି�  ମନ� ଣାଳୟ ,  ଭାରତ  ସରକାର�  ଏକ  େଯାଜନା
ଯାହାଦ� ାରା    ସରକାର   ବିଦ�ମାନ  ଗ�ୀ�  ସଂଯୁକ�  କୃ ଷି  ପ�ଗୁଡି କୁ   େସୗରିକରଣ  କରିବାକୁ  ଲ��  ରଖ�ଛନି�  |  ଏହି
ଉପାଦାନ  ଅଧୀନେର ,  ଗ�ୀ�  ସଂଯୁକ�  ପ�  ଥ�ବା  କୃଷକମାେନ   େସୗର  ପିଭ�  ସ�ାପନ  କରି  କିେଲାୱାଟେର
େସମାନ�ର  ପ�  �ମତାକୁ  ଦି� ଗୁଣିତ  କରିପାରିେବ  |  ଅଧ�କ�� ,  ଜଳ  ଉପେଭାକ� ା  ସ�ଠନ  (ଡବ� � �ଏ )  /  କୃଷକ
ଉ�ାଦନ  ସଂଗଠନ  (ଏଫପିଓ )  /  ପ�ାଥମିକ  କୃ ଷି  େକ� ଡି�  େସାସାଇଟି  ( ପିଏସିଏ� )  କିମ�ା  କ� ଷ�ର  ଭ��ିକ
ଜଳେସଚନ  ପ�ଣାଳୀ  ଦ� ାରା  ବ�ବ�ତ  ଗ�ୀ�  ସଂଯୁକ�  ପ�  ତଥା  େଗାଷ�ୀେର  ପ�େତ�କ  ବ�କି� �  ପାଇଁ  ୫  ଏଚପି  ର�
୭ .୫  ଏଚପି  �ମତା  ପଯ��ନ�  ପ�  େସୗରିକରଣ  କରାଯିବ  |

(ପ�ଧାନମ�ୀ କସିାନ ଉଜ�ା ସରୁ�ା ଏବଂ ଉ�ାନ ମହାଭିଜାନ)

ସାଧାରଣତଃ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ�ଶ�ାବଳୀ (FAQS)

ପିଏମ୍ -କୁସୁମ-ସି ଅଧୀନେର େକଉଁ ବଗ�ର କୃଷକମାେନ ଉପକୃତ େହେବ?

ସମସ�  ବ�କି� ଗତ  କୃଷକ  

ପାଣି  ପ�ାୟତ  

ଜଳ  ଉପେଭାକ� ା  ସ�ଠନ  (ଡବ� � �ଏ )

କୃଷକ  ଉ�ାଦନ  ସଂଗଠନ  (ଏଫପିଓ )

ପ�ାଥମିକ  କୃ ଷି  େକ� ଡି�  େସାସାଇଟି  ( ପିଏସିଏ� )

େଗାଷ�ୀ  ଜଳେସଚନ  ପ�କଳ�  
କ� ଷ�ର  ଭ��ିକ  ଜଳେସଚନ  ପ�କଳ�

ରାଜ�ର  ସମସ�  ବଗ�ର  କୃଷକ  ତଥା  ବିଭ�ନ�  କୃଷକ  ସ�ଠନ  /  େଗାଷ�ୀ  ଏହି  େଯାଜନା  ଅଧୀନେର  ଉପକୃତ
େହାଇପାରିେବ  |



କିପରି ଜେଣ କୃଷକ / କୃଷକ େଗା�ୀ ଏହି  େଯାଜନାେର ଉପକୃତ େହାଇପାରିେବ ?

କୃଷକ  /  କୃଷକେଗାଷ�ୀ  ଅତି ରିକ�  େସୗରଶକି�  TPNODL କୁ  ବିକି� କରି  ନିଜର  ଆୟ  ବୃ �ି  କରିପାରିେବ  |

ଏହି  େଯାଜନା  ଅନୁଯାୟୀ  ଜେଣ  ଶକି�  େକ� ତା  ଜେଣ  ଶକି�  ବିେକ� ତାେହାଇପାରିେବ  |

କୃଷକ  ଦିନେର  େସମାନ�ର  ପ�  ଚଳାଇବା  ପାଇଁ  ନିଭ�ରେଯାଗ�  ତଥା  ଗୁଣା�କ  ଶକି�  ପାଇପାରିେବ  |

ଏହି େଯାଜନା କିପରି କାମ କେର ?

ଏହି  େଯାଜନା  ଅନୁଯାୟୀ  ଗ�ୀ�  ସଂେଯାଗ  େହାଇଥ�ବା  ପ�  ବ�ବହାର  କରି  କୃଷକମାେନ  /  କୃଷକ  େଗାଷ�ୀେର
େସମାନ�  ବିଦ�ମାନ  ପ�ର  �ମତାକୁ  େସୗରଶକି�  ପ�ାଣ�  ମା�ମେର  �ମତା  ବୃ �ି  କରିପାରିେବ  ।

େସୗରଶକି�  ପ�କଳ� କୁ  ଏକ  ଗ�ସ  ମିଟର  ମା�ମେର  ନିକଟସ�  ଶକି�  େରଖା  ସହିତ  ସଂଯୁକ�  କରିବା  ସହ  ଗ�ୀ�
ସହିତ  େସୗରଶକି�  ର  ପ�ବାହକୁ  ସୁଗମ  କରିବା  ପାଇଁ  ମ�  ବ�ବସ�ା  କରାଯାଉଛି  ।
ଡିସକ�  ଗ�ସ  ମିଟର  ରିଡି�  ଅନୁଯାୟୀ  କିେଲାୱାଟ  ପ�ତି  ଟ .୩ .୬୦  େସୗରଶକି�  କ� ୟ  କର� ଥ�ବାେବେଳ ,  ଗ�ୀ�
ସାଧାରଣ  ବ�ବସ�ାେର  ଜଳେସଚନ  ପାଇଁ  ଚାଷୀ�ୁ  ଆରଏସଟି  ଶୁଳ�  �ନି�  ପିଛା  ଟ .୧ .୫୦େର  ଶକି�  ବିକି�
କରିଥାଏ  ।

ଡିସକ�  କ� ୟ  ମୂଲ�ର�  ବିକ� ୟ  ମୂଲ�  କାଟିବା  ପେର  ମାସିକ  ଭ��ିେର  କୃଷକ  /  େଗାଷ�ୀ କୁ  ବାଲାନ�  ରାଶି
ପ�ଦାନ  କରିଥାଏ  ।

େସୗରଶ�ି ପ�କ�ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ� େକେତ ? କାରଖାନା �ାପନ ପାଇଁ  େକୗଣସି

ସବସିଡି ,  ବ�ା� େଲାନ ଉପଲ� ଅଛି କି?

ଏକ  େସୗରଶକି�  ପ�କଳ� ର  କିେଲାୱାଟ  ପାଇଁ  ପ�ାୟ  ୫୦ ,୦୦୦ -୫୫୦୦୦  ଟ�ା  ଖ��  େହାଇଥାଏ  ।

ଏଥ�ପାଇଁ  େକ��  ଏବଂ  ରାଜ�  ସରକାର  ସମସ�  େଯାଗ�  ହିତାଧ�କାରୀ�ୁ  ୩୦% ସବସିଡି  ପ�ଦାନ  କର� ଛନି�  ।
କୃଷକ  ନିେଜ  ବାକି  ୪୦% ବିନିେଯାଗ  କରିପାରିେବ  କିମ�ା  େକବଳ  ୧୦% ମ�  ବିନିେଯାଗ  କରିପାରିେବ  ଏବଂ
ବ�ା�  କିମ�ା  ଆଥ��କ  ପ�ତିଷ�ାନର�  େଲାନ  ଭାବେର  ୩୦% ଲାଭ  କରିପାରିେବ  େଯଉଁଥ�େର  TPNODL

େଯାଗ�  ହିତାଧ�କାରୀ�ୁ  ଆବଶ�କ  ସହାୟତା  କରିପାରିବ  ।

େଲାନ ଅଥବା ଋଣର ଅବଧି ସମୟ େକେତ ଏବଂ ଏହା େକଉଁ ହାରେର ସୁଧ ବହନ

କରିଥାଏ? 

େଲାନର  ସବ�ାଧ�କ  ଅନୁେମାଦିତ  କାଯ��କାଳ  େହଉଛି  ୧୨  ବଷ�  ଏବଂ  ବ�ା�ଗୁଡିକ  ଦ� ାରା  ସବ�ାଧ�କ  ୯% ସୁଧ
ହାରେର  ଆଦାୟ  କରାଯାଇପାରିବ  ।

େଲାନର  ଶୀଘ�  ପରିେଶାଧ  ପାଇଁ  ବେକୟା  େଲାନ  ରାଶି  ଉପେର  ୧୦% ରିହାତି  ପ�ଦାନ  କରାଯାଇଛି  ଯାହାକି
ଡି�  କ�   ବହନ  କରିବ  ।

େସୗରଶ�ି େକ��  �ାପନ ପାଇଁ  େକେତ ଜମି ଆବଶ�କ?

େସୗରଶକି�  ଉ�ାଦନ  େକ�� ର  କିେଲାୱାଟ  �ମତା  ପାଇଁ  ପ�ାୟ  ୧୦୦  ବଗ�ଫୁଟ  ଜମି  ଆବଶ�କ  ।

ବିଦୁ��  ଲାଇନ  ନିକଟେର  ଥ�ବା  ଜମି  େଖାଲା  ଏବଂ  ଛାୟା  ମୁକ�  ଅ�ଳେର  ରହିବା  ଉଚି�  ।



ଆପଣ ୩ ଏଚପି ପ� ପାଇଁ  ପ�କ� ପାଇଁ  ଆବଶ�କ ଆଥ�କ ଉଦାହରଣ େଦଇପାରିେବ କି

ଉପେରାକ� ଗୁଡ଼ିକ  େହଉଛି  ଆନୁମାନିକ  ମୂଲ� ,  ଯାହା  ପ� କୃତ  ଅବସ�ାେର  ସାମାନ�  ପରିବ��ନ  େହାଇପାେର  |

େଲାନ  ପାଇଥ�ବା  କୃଷକମାନ�  ପାଇଁ ,  ପ�ତି  କିେଲାୱାଟ  ପ�ତି  ୧୦୦୦ / -  ଟ�ା  ବାଷ�କ  ର�ଣାେବ�ଣ  ଚ� କି�        
 (ଏଏମସି  )ଆଡକୁ  ୬  ବଷ�ର�  ଆର�  କରି  େଲାନ  ପରିମାଣର  ସ�ୂ��  ପରିେଶାଧ  ପର��ନ�  କଟାଯିବ  ।

କୃଷକ�  ଆୟ  ଉ�ାଦିତ  ଶକି�  ପରିମାଣ  ଉପେର  ନିଭ�ର  କରିବ  ।  ଏହି  କୃଷକମାନ�ୁ  ନିୟମିତ  ଭାବେର  ପ�ାେନଲଗୁଡିକ
ସଫା  କରିବାକୁ  ଏବଂ  େସମାନ�ୁ  ଛାଇ  ମୁକ�  ରଖ�ବା କୁ  ପଡିବ  ।  େସମାେନ  ପ�କଳ�  ସହିତ  ଜଡିତ  ଇନଭଟ�ର  ଏବଂ
େକବୁଲଗୁଡ଼ିକର  ମ�  ଯ�  େନବା  ଉଚି�  ।



େସୗରଶ�ି ପ�କ� �ାପନ ପାଇଁ  େକେତ ଜମି ଆବଶ�କ?

େସୗରଶକି�  ଉ�ାଦନ  େକ�� ର  କିେଲାୱାଟ  �ମତା  ପାଇଁ  ପ�ାୟ  ୧୦୦  ବଗ�ଫୁଟ  ଜମି  ଆବଶ�କ  ।

ବିଦୁ��  ଲାଇନ  ନିକଟେର  ଥ�ବା  ଜମି  େଖାଲା  ଏବଂ  ଛାୟା  ମୁକ�  ଅ�ଳେର  ରହିବା  ଉଚି�  ।

ଏହି େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଜେଣ େସୗରଶ�ି ଉ�ାଦନ େକ��  ପାଇଁ  ଜେଣ କୃଷକ କାହା

ନିକଟକୁ  ଯିବା ଉଚିତ୍  ତଥା େଲାନ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଆନୁସ�ିକ କାଯ��କୁ  କିଏ ସହଜେର

କରିପାରିବ?

େସୗରଶକି�  ଉ�ାଦନ  େକ��  ସ�ାପନ  ପାଇଁ  ହିତାଧ�କାରୀ  TPNODLର  ଜୁନିୟର  ଇ�� ନିୟର  (  େସକ� ନ
ଅଧ�କାରୀ )  /  ଏସଡିଓ  କୁ  ନି��ଷ�  ଫମ�େର  ଏକ  ଆେବଦନ  ଦାଖଲ  କରିବା  ଆବଶ�କ।
ଟିପିଏନଓଡିଏ�  େୱବସାଇ�  ମା�ମେର  କିମ�ା  ଇେମ�  ମା�ମେର :

customercare@tpnodl .com

ଜିଲ� ା  କମିଟିେର  ଆେବଦନ  ମ�ୁର  େହବା  ପେର  ସମାନ  େଲାନ  ବିଚାର  ପାଇଁ  ବ�ା�କୁ  ପ�ାେୟାଜିତ
କରାଯିବ।  

େଲାନ  ମ�ୁର  ପେର  ଡିସକ�  ଦ� ାରା  ପରିଚାଳିତ  ଏକ  ବ�ବସାୟ  ଆେସାସିଏ�  ମା�ମେର  ପ�କଳ�  ପ�ତିଷ�ା
କରାଯିବ।

େସୗରଶ�ି ପ�କ�ର ର�ଣାେବ�ଣ ବିଷୟେର ଆପଣ ବି�ୃତ ବିବରଣି େଦେବ କି?

େସୗରଶକି�  ପ�କଳ� ର  ଶକି�  ଉ�ାଦନ  ସାମଥ��  ଏହା  ର�ଣାେବ�ଣ  ଉପେର  ସ�ୁ��  ଭାବେର  ନିଭ�ର  କେର  ।  

ପ�ାର�ିକ  ୫  ବଷ�  ପୂବ�ା ନୁମାନ  ର�ଣାେବ�ଣ  ପାଇଁ  ବ�ବସାୟ  ସହେଯାଗୀ  ଏବଂ  ପ�କଳ�  ଖ��  ସହିତ
ର�ଣାେବ�ଣର  ମୂଲ�  ଅନ�� ଭ� କ�  େହାଇଛି  ।  

୫  ବଷ�  ପେର  କୃଷକ  ବାଷ�କ  ର�ଣାେବ�ଣ  ଚ� କି�  (ଏଏମସି )  ମା�ମେର  ଡିସ��  କୁ  ଶକି�  ବିକି�  କର� ଥ�ବା
ଆୟର�  ପ�ଦାନ  କରି  ପ�କଳ�  ର�ଣାେବ�ଣ  ଚାଲୁରଖ�ପା ରିେବ  ।

ଏହି  ଅବଧ�  ମ�େର  ବ�ବସାୟ  ସହେଯାଗୀମାେନ  ପ�େତ�କ  ତିନିମାସେର  ପ�କଳ� କୁ  ପରିଦଶ�ନ  କରିେବ  ଏବଂ
ଆବଶ�କୀୟ  ର�ଣାେବ�ଣକୁ  ନିଶି�ତ  କରିେବ  େବାଲ�  ଆଶା  କରାଯାଏ  ।  େକୗଣସି  ତ�� ଟି  ତଥା  ଯନ� ପାତିେର
ଯଦି  େକୗଣସି  �ୟ�ତି  ପରିଲ�ଖ�ତ  �ଏ ,  େତେବ  କୃଷକ  ଆବଶ�କ  ପୁନଃନିମ�ାଣ  ପଦେ�ପ  ପାଇଁ  ବ�ବସାୟ
ସହେଯାଗୀ  ସହିତ  ତ� ରନ�  େଯାଗାେଯାଗ  କରିପାରିେବ  ।

ବ�ବସାୟ  ସହେଯାଗୀ�  ବ�ତୀତ  କୃଷକ  ମ�  ପ�ାଣ�ର  େଦୖନ�ିନ  ର�ଣାେବ�ଣର  ତଦାରକ  କରିେବ  ।

କୃଷକ  ଅନ� ତଃପେ�  ସପ�ାହେର  ଥେର  ଓଦା  କପଡା  କିମ�ା  ପ�ାେନଲେର  ପାଣି  ଛି�ନ  କରି  ପ�ାେନଲ  ସଫା
କରିବା  ଆବଶ�କ  ।  ସ�ାବ�  େବୖଦୁ�ତିକ  ଆଘାତକୁ  ଏଡାଇବା  ପାଇଁ  ଏହା  ସୂେଯ��ାଦୟ  ପୂବ�ର�  କିମ�ା  ସୂଯ��ାସ�
ପେର  ଏହି  କାଯ��  କରାଯିବା  ଉଚିତ  ।

ସଫା  ଏବଂ  ଛାୟା  ମୁକ�  େସୗରପ�ାେନଲଗୁଡିକ  ଆବଶ�କୀୟ  ପରିମାଣର  ଶକି�  ଉ�ାଦନ  କରିଥାଏ  ।

ଯଦି  େକୗଣସି  କାରଣର�  େକବୁ�  ଫାଟିଯାଏ  କିମ�ା  େସୗରଶକି�  ଉ�ାଦନ  େକ�� ର  େକୗଣସି  ଉପାଦାନ  ନଷ�
େହାଇଯାଏ  େତେବ  କୃଷକ  ତ� ରନ�  ଡିସକ�  (TPNODL)ର  ବ�ବସାୟ  ସହେଯାଗୀ  କିମ�ା  ଜୁନିୟର
ଇ�� ନିୟର  (  େସକ� ନ  ଅଧ�କାରୀ )  /  ଏସଡିଓ  କୁ  ରିେପାଟ�  କରିବା  ଉଚି�  ।

େସୗରଶ�ି ଉ�ାଦନ େକ��  �ାପନ ପାଇଁ  େକେତ ଦିନ ସମୟ ଲାେଗ?

େସୗର  ପ�କଳ�  ସ�ାପନ  ଏବଂ  ଏହାକୁ  ସ�ୂ��  କାଯ���ମ  କରିବା  ପାଇଁ  ପ�ାୟତଃ  ୯୦  ଦିନ  ସମୟ  ଲାେଗ।  ଜମି
େଖାଲା  ଏବଂ  ଛାୟା  ମୁକ�  ଅ�ଳେର  ରହିବା  ଉଚି�  ।
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ଆକସ�ିକ �ତି କି�ା ପ�କ�ର େଭୖଶିକରଣ ବିେରାଧେର େକୗଣସି ବୀମା ବ�ବ�ା ଅଛି କି?

ପ�ାର�ିକ  ୫  ବଷ�  ପାଇଁ  ପ�ା କୃତିକ  ବିପଯ��ୟ  େଯପରିକି  ବାତ�ା ,  ବନ�ା ,  ଭ� କ� ,  ବଜ� ପାତ  ଇତ�ାଦି  ବୀମାଭ� କ�
େହାଇଛି  ।  ୫  ବଷ�ର�  ଅଧ�କ  ସମୟ  େହେଲ  କୃଷକ�ୁ  ନିଜ  ଖ��େର  ବୀମା  ଜାରି  ରଖ�ବା କୁ  ପଡିବ  ।

ଯଦି େକୗଣସି ନି��� ମାସେର କୃଷକ� େକୗଣସି କାରଣରୁ  ଇଏମଆଇ, ଏଏମସି ଏବଂ

ବୀମା ଶୁ� ଇତ�ାଦି େସବା କରିବା ପାଇଁ  ଅସମଥ� ହୁଏ, ତାେହେଲ କ'ଣ େହବ? କୃଷକ

ଇଏମଆଇ, ଏଏମସି ଏବଂ ବୀମା ଶୁ�ର ବାଲା�ସ ପରିମାଣ ବହନ କରିେବ କି?

ଯଦି  କୃଷକ  େକୗଣସି  ଅସୁବିଧା କୁ  ସୁଗମ  କରିବା  ପାଇଁ  ଡିସକ�  ନିକଟକୁ  ଯିବାକୁ  ପସ�  କରନି� ,  େତେବ
ଡିସକ�  େଲାନ  ନୀତି  ଏବଂ  ଡିସକ�  ଦ� ାରା  କ� ୟ  କରାଯାଇଥ�ବା  ଅତି ରିକ�  େସୗରଶକି� ର�  ସୁଧ  ପରିେଶାଧ
କରିବାର  ବ�ବସ�ା  କରିବ ,  ଯାହାକି  କୃଷକ�  ପରିମାପ  ପାଇଁ  ବ�ବ�ତ  େହବ।
ଯଦି  ଇଏମଆଇ  /  ଏଏମସି  କୁ  ପୂରଣ  କରିବା  ପାଇଁ  େକୗଣସି  ଅଭାବ  ଥାଏ ,  େତେବ  ଡିସକ�  ଏହାର  ଅଣ -

ଶୁଳ�  ଆୟର�  ଇଏମଆଇ ,  ଏଏମସି  ଏବଂ  ବୀମା  ଶୁଳ�  ଇତ�ାଦିର  ବାଲାନ�  ପରିମାଣ  ବହନ  କରିବ  ।  ଯଦି
ପ�ାଣ�ର  େଦୖନ�ିନ  ର�ଣାେବ�ଣ  ତଥା  ର�ଣାେବ�ଣେର  କୃଷକ�  ଅବେହଳା  େହତ�  ଶକି�  ଉ�ାଦନ
ପ�ଭାବିତ  �ଏ ,  େତେବ  ସ�ୃକ�  କୃଷକ  ଏଥ�ପାଇଁ  ଦାୟୀ  ରହିେବ।

େସୗରପ� େସଟ୍ �ାପନ ମୂଲ� େସୗର ପ�କ� �ାପନେର ଅ�ଭ�ୂ � େହାଇଛି କି?

େସୗରପ�  େସ�  ସ�ାପନ  ଏହି  େଯାଜନାେର  ଅନ� ଭ�� କ�  ନୁେହଁ  ।  ଏହି  େଯାଜନା  ଅଧୀନେର  ଉ�ାଦିତ  େସୗରଶକି�
ଉପେର  ଚାଲ�ବା  ପାଇଁ  କୃଷକ�  ସହିତ  ପୂବ�ର�  ଥ�ବା  ପ�  େସ�  ବ�ବହାର  କରାଯାଇପାରିବ।

େସୗରଶ�ି େକ��  �ାପନରୁ  କୃଷକ� ଦ�ାରା େକୗଣସି ସବ�ନିମ� ଶ�ି ବ�ବହାର ଅଛି କି?

େସୗରଶକି�  ପ�କଳ�  ସ�ାପନର�  କୃଷକ�  ଦ� ାରା  ସବ�ନିମ�  ଶକି�  ବ�ବହାର  ବାଷ�କ  େଲା�  ଫ�ାକ� �  ୧୫% େହବା
ଆବଶ�କ।

ରାତି  ସମୟେର (ସ��ା ୬ ଟା ରୁ  ସକାଳ ୫ ଟା) କୃଷକ ପ�କୁ ଜଳେସଚନ ଉେ�ଶ�େର

ବ�ବହାର କରିପାରିେବ କି?

କୃଷକ  ପ�ଗୁଡ଼ି କୁ  ଜଳେସଚନ  ଉେ�ଶ�େର  ସକାଳ  ୫  ଟାର�  ସ��ା  ୬  ଟା  ପଯ��ନ�  ବ�ବହାର  କରିେବ  ଯାହାକି
ମାନ�ବର  ଓଇଆରସି  ଦ� ାରା  ଅନୁେମାଦିତ  ଅଛି  ।  

ଟପିିଏ�ଓଡଏି� କୃଷିପ� େସୗରୀକରଣ କାଯ��କ�ମ
ଲ�  ଇ�  କର��   -  www.tpnodl .com

ଅନୁସ�ାନ  ପାଇଁ  େଯାଗାେଯାଗ  କର��   -  ୧୯୧୨  /  ୧୮୦୦ -୩୪୫ -୬୭୧୮

ଏେବ ହ� ପ�ୀକରଣ କର��
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