
ପିଏମ୍-କୁସୁମ ଯ ୋଜନୋର ଅଂଶ ‘ସ’ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଦି୍ୟମୋନ ଯବୈଦୁ୍ୟତକି ପମ୍ପର ଯସୌରୀକରଣ  

ଏବଂ ଡଶିକମ୍କୁ ଯସୌରଶକି୍ତ ବକି୍ରୟ 

ଆଯବଦ୍ନ ଫମଗ 
 

କ କକୱାସି ବବିରଣୀ 
ନାମ  

ଠକିଣା 
(କେକକୌଣସି ଠକିଣା ପ୍ରମାଣର ଫକ ାକପି ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ 

କେପରିକ ି- ଆଧାର କାର୍ଡ, କ ା ର କାର୍ଡ, କୃଷକ କାର୍ଡ, 
ବଦୁି୍ୁତ୍ ବଲି୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇ ିଂ ଲାଇକସନସ ଇତ୍ୁାଦ୍ ି) 

 

ଆଧାର କାର୍ଡ ନମବର (ଫକ ା କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ)  

କୃଷକ ଆଇର୍ ିନମବର (ଫକ ା କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ)  

ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉପକ ାକ୍ତା ନମବର  

 
 

ଖ ପମ୍ପର ବବିରଣୀ 
ପମ୍ପ ପ୍ରକାର  

ପମ୍ପ କ୍ଷମତ୍ା(ଏଚ୍ ପି)  

ପମ୍ପ ନମିଡାଣ କମାକର୍ଲ  

ପମ୍ପର ଅବସ୍ଥାନ  

 
 

ଗ ସଂକୋଗ ବବିରଣୀ 
ର୍ ି ିନମବର  

୩୩ / ୧୧ କକ ି ସବକେସନର ନାମ   

ଚୁକି୍ତନାମା ଚାହଦି୍ା  
(କେଷ ବଦୁି୍ୁତ୍ ବଲି୍ ର କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ) 
 

 

ମି ର ନମବର  

ପିଏମ୍-କୁସୁମ ଅଂେର ସି୧ ଅଧୀନସ୍ଥ, କମା ଜମିକର ଥିବା କବୈଦୁ୍ୁତ୍କି ପମ୍ପ ପରିସରକର କୋଗୁ କ୍ଷମତ୍ା ବେିେି ଏକ କସୌର 

ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଅନୁମତ୍ ିପାଇଁ ମଁୁ ଉପକରାକ୍ତ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରୁଅଛ ିI 
 
ମଁ ୁକ ାଷଣା କରୁଛ ିକେ କମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାୋଇଥିବା ଉପକରାକ୍ତ ସୂଚନା କମା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଶି୍ୱାସ ସହତି୍ ସଠକି୍ ଅକ  

ଏବଂ େଦ୍ ିପରବର୍ତ୍ଡୀ ସମୟକର କକୌଣସି  ୁଲ ତ୍ଥ୍ୁ ଚହି୍ନ  ହୁଏ, କସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଦ୍ାୟୀ ରହବି ି। 

 

ନାମ  

ଦ୍ସ୍ତଖତ୍  

ତ୍ାରିଖ  

ସ୍ଥାନ  

 



ବୁଝୋମଣୋ ( UNDERTAKINGS) 
ମଁ ୁ_____________________________ ଏତ୍ଦ୍ୱାରା କ ାଷଣା କରୁଛ ିକେ ନମିନଲିଖିତ୍ ସର୍ତ୍ଡକର ମଁୁ ରାଜ-ି 

 

 

୧. କସୌର ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େୁକ୍ତ ପମ୍ପର ଅବସ୍ଥାନର ଅନୁମତ୍ ିଅନୁୋୟୀ ମଁୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କବଞ୍ଚମାକଡ ମୂଲୁ ଉପକର ୬୦% ସବସରି୍ ି

ପକର ବଳକା ରାେରି ୧୦% ଜମା କରିବ ି। 

୨. ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୁର ବଳକା ପରିମାଣ ପାଇଁ, ମଁୁ ବୁାଙ୍କ ରୁଣ ପାଇପାରିବ ି ୋହା ପାଇଁ  ପିିଏନଓର୍ଏିଲ୍ ବୁବସ୍ଥା କରିବାକର 

ସହାୟତ୍ା କରିବ I 

୩. ମଁୁ କସୌର ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାେଡୁକ୍ଷମ କରିବା ସମୟକର ପ୍ରାଧିକୃତ୍ ବୁବସାୟ ସହକୋଗୀଙୁ୍କ ସମସ୍ତ 

ଆବେୁକୀୟ ସହକୋଗ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବ ି। 

୪. ସ୍ଥାପିତ୍ କସୌର ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େୁକ୍ତ ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନୁାନୁ କବୈଦୁ୍ୁତ୍କି ଉପକରଣର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନରିାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ ମଁୁ 

ଦ୍ାୟିତ୍ଵବାନ ରହବି ି। 

୫. କସୌର ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େୁକ୍ତ ପମ୍ପ ର ରକ୍ଷଣାକବକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମାକତ୍ ଦ୍ଆିୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେୁକୀୟ 

ନକିଦଡୋବଳୀ ଅନୁସରଣ କରବି ି। 

୬. ମଁୁ କମାର ଅତ୍ରିିକ୍ତ କସୌର େକି୍ତ ର୍ସି୍କମ୍କୁ ବକି୍ରୟ କରବିାକୁ  ପିିଏନଓର୍ଏିଲ୍ ସହତି୍ େକି୍ତ ବକି୍ରୟ ଚୁକି୍ତନାମା କରିବ ି। 

୭. କମାର କୃଷି ସଂକୋଗ ଉପକର ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଡ ବକକୟା ଅଥ୍ଡ ରାେକୁି ଏହ ିକୋଜନାକର କୋଗୁ କହବା ପାଇଁ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଡ ରୂକପ କପୈଠ 

କରିବ ି। 

୮.  ପିିଏନଓର୍ଏିଲ୍ କମାର କୃଷି ସଂକୋଗ ପାଇଁ ବଏିଲଇ ମି ର କମିବା ଅନୁ କକୌଣସି ଉପେୁକ୍ତ ମି ର ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ 

କସୌର ବଦୁି୍ୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପାଇଁ ଉପେୁକ୍ତ ଗ୍ରସ୍ ମି ରିଂ ବୁବସ୍ଥା ୋହାକ ି ପିିଏନଓର୍ଏିଲ୍ ବଦୁି୍ୁତ୍ ବତି୍ରଣ ବୁବସ୍ଥା ସହତି୍ 

ସଂେୁକ୍ତ କହବ । 

 

 

ନାମ  

ଦ୍ସ୍ତଖତ୍  

ତ୍ାରିଖ  

ସ୍ଥାନ  

 


