
ପିଏମ୍  କୁସୁମ (ସି) େଯାଜନା 

ନ�ତନ ସବ�ଜ ବି�ବକ� ସମଥ�ନ କର��
(ସ�� ବିଦ��� ଉ�ାଦନ ସହିତ େରାଜଗାର�ମ ଏକ ସ��ି ସୃ�ି କର��)

 

ଆ ଜି  ହଁି  େସା ଲା ର  ପା ୱା ର  ପ �  �ା ପ ନ  କ ର ��  ଏ ବଂ  ଜ ଳ େସ ଚ ନ ର  ଆ ବ ଶ� କ ତା
ପା ଇଁ  ଦି ନ -ସ ମ ୟ େର  ନି ଭ� ର େଯା ଗ�  ଶ �ି  ନି �ି ତ  କ ରି  ଅ ତି ରି �  ବ ଳ କା  ଶ �ି କ�

ଟି ପି ଏ � ଓ ଡି ଏ � କ�  ବି � ୟ  କ ର ��  ଓ  େରା ଜ ଗା ର ର  ଏ କ  ମା ଧ� ମ  ସୃ �ି  କ ର ��   I

େସୗରଶ�ିକୁ  ବ�ବହାର କରି ୭.୫ ଏଚ୍ ପି

�ମତା ପଯ��� ଆପଣ�ର ଗ�ୀଡ୍  ସଂଯୁ�

କୃଷି ପ�କୁ  ଚଲା� 

ସରକାର�  ଠାର�  ୬୦% ପଯ��ନ�  ସବସିଡି

ଏବଂ  ବ�ା�ର�  ୩୦% ପଯ��ନ�  ଋଣ

ଉପଲବ�  ରହିଛି  

ସମସ�  ମୂଲ�ର  ୧୦% େଦୟ  ଦିଅ��  ଏବଂ

ଆଜୀବନ  ମାଲ�କ  �ଅ��

ନିଜ  ପାଇଁ  େରାଜଗାରର  ଏକ  ନୂତନ

ମା�ମ  ସୃ ଷି�  କର��

ପିଏ� - କୁସୁମ  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�ୀ କିସାନ ଉଜ�ା ସୁର�ା ଏବଂ ଉ�ାନ ମହାଭିଜାନ)



ଏହି  ଉପାଦାନ  ଅଧୀନେର ,  ୭ .୫  ଏ�  ପି  ପଯ��ନ�  ଗ�ୀ� -ସଂଯୁକ�  କୃ ଷି  ପ�ଥ�ବା  ବ�କି� ଗତ  କୃଷକମାେନ

େସୗରପ�କୁ  ସହାୟତା  କରିପାରିେବ  |  ଜଳ  ଉପେଭାକ� ା  ସ�ଠନ  (ଡବ� � �ଏ )  /  କୃଷକ  ଉ�ାଦନ  ସଂଗଠନ

(ଏଫପିଓ )  /  ପ�ାଥମିକ  କୃ ଷି  େକ� ଡିେଟ� ାସାଇଟି  ( ପିଏସିଏ�  )  କିମ�ା  କ� ଷ�ରଭ��ିକ  ଜଳେସଚନ  ପ�ଣାଳୀ  ତଥା

େଗାଷ�ୀେର  ପ�େତ�କ  ବ�କି� �  ପାଇଁ  ୫ଏ�  ପିର�  ୭ .୫  ଏ�  ପି  �ମତାପଯ��ନ�  ପ�  େସୗରୀକରଣ  ପାଇଁ  ସିଏଫଏ

ଦ� ାରା  ଅନୁମତି  ପ�ଦାନ  କରାଯିବ  |

ଆପଣ କାହ�କି ଏକ େସୗରଶକି�ପ� ସ�ାପନ କରିେବ (େନଟ-ମିଟରଂ ବ�ବସ�ା ସହତି):

ଦିନସମୟେର  ନିଭ�ରେଯାଗ�  ଶକି�  ପାଇବାସହିତ  ଟିପିଏ�ଓଡିଏ��  ଅତି ରିକ�  ଶକି� କୁ  ବିକ� ୟପାଇଁ  ନିଶି�ତ

କର��

ସବସିଡି ଯୁକ� ସିଷ��  ମୂଲ�  -   ଅଧ�କ  ପାଇଁ  କ�  େଦୟ

ସୂଯ�� କିରଣସହିତ  ବିଦୁ��  ଉ�ାଦନ  କର��  

ଚିନ� ାମୁକ�  ମାଲ�କାନା  ଉପେଭାଗ  କର��

ପ�ର  କାଯ��  ଏବଂ  ର�ଣାେବ�ଣ  ନିଶି�ତ  କର��  

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��

ହତିାଧ�କାରୀ� େଯାଗ�ତା:

http://www.tpnodl.com/


ପିଏ� - କୁସୁମ  େଯାଜନା  ଅଂଶ  (ସି )  େହଉଛି  ଭାରତ  ସରକାର�  ଏକ  ନୂତନ  ପଦେ�ପ  ଯାହା  ଜଳେସଚନ  ପାଇଁ  ଦିନେର

ନିଭ�ରେଯାଗ�  ବିଦୁ��  େଯାଗାଣକୁ  ସୁନି ଶି�ତ  କରିବା  ସହିତ  ଚାଷୀ�  ପାଇଁ  ଅତି ରିକ�  ଆୟର  ଉ�  ସୃ ଷି�  କରିବାକୁ  ଲ��  ରଖ�ଛି

େସୗର  ପିଭ�  �ମତା  ପ�ର  �ମତା  ର  ଦୁଇଗୁଣ  ଯାହାକି  ୭ .୫  ଏ�  ପି  ର�  ଅଧ�କ  େହବ  ନାହ�  ଏବଂ  ୫  ଏ�  ପି  ର�  କ�  େହବ

ନାହଁ  (୩  ଏ�  ପି  େସୗରିକରଣ  ପ�  ପାଇଁ )

େସୗର  ସ�ାପନର�  କୃଷକ�  ଦ� ାରା  ସବ�ନିମ�  ଶକି�  ବ�ବହାର  ବାଷ�କ  େଲା�  ଫ�ାକ� �  ଅନୁଯାୟୀ  ୧୫% େହବା  ଆବଶ�କ  

କୃଷକ  ପ�ଗୁଡ଼ି କୁ  ଜଳେସଚନ  ଉେ�ଶ�େର  ପ�ାତଃ  ୫  ଟାର�  ସଂ��ା  ୬ଟା  ପଯ��ନ�  ବ�ବହାର  କରିେବ  

ଓଇଆ�  ସି  ଦ� ାରା  ଅନୁେମାଦିତ ,  କୃଷକ�  ଜଳେସଚନ  ଆବଶ�କତା  ପୂରଣ  କରିବା  ପେର  ଉ�ାଦିତ  ଅତି ରିକ�  େସୗରଶକି�

କୃଷକ  ସ�ାପନ  େକ�� ର�  ଡିସକ�  ଦ� ାରା  ଟ .  ୩ .୬୦  ପ�ତି  /େକଡବ� � ଏ�  ମୂଲ�େର  କ� ୟ  କରାଯିବ  

ସରକାର�  ଦ� ାରା  ଆଥ��କ  ସହାୟତା  ଏବଂ  କୃଷକ�  େଯାଗଦାନ :

 ଏେସ��ା  ଆକାଉ��  ( କୃଷକ�  ନି��ା ରିତ  ଆକାଉଣ� କୁ  ଦିଆଯିବାକୁ  ଥ�ବା  େନଟ  ରାଶି )  =  (େସୗରଶକି�  ଉ�ାଦନ  X  ଆେୟାଗ

ଦ� ାରା  ଅନୁେମାଦିତ  ଶୁଳ�      ଟ .  ୩ .୬୦  /େକଡବ� � ଏ�  -  କୃଷକ�  ଦ� ାରା  ମିଟର  ରିଡି�  ଅନୁଯାୟୀ  ବ�ବହାର  େହାଇଥ�ବା  ଶକି�

X କୃଷକ�  ପାଇଁ  ଅନୁେମାଦିତ  ଆରଏ�  ଟି  

େଲାନ  ରାଶି  ଏବଂ  ବାଷ�କ  ର�ଣାେବ�ଣ  ଚ� କି�  (ଏଏ�  ସି )  ଉପେର  ମୂଳ  ସୁଧେର  ଥ�ବା  ଅଂଶ  ଭାବେର  ୫ବଷ�  ପେର  ପ�ଯୁଜ�

େହବ  ଯଥା  ୱାେରଣି�  ଅବଧ�  ସମାପ�  େହବା  ପେର  ଏେସ��ା  ଆକାଉଣ�େର  ଉପଲବ�  ପାଣି�ର�  ପ�ଦାନ  କରାଯିବ  ।  

ପ�ଧାନମନ� ୀ  କିସାନ  ଉଜ�ା  ସୁର�ା  ଏବଂ  ଉ�ାନ  ମହାଭ�ଜାନ  (ପିଏ�  -କୁସୁମ)  େଯାଜନା  ଅଂଶ  (ସି)  ଅଧ�ନସ�  େନଟ -

ମିଟରି�  ସହିତ  ଗ�ୀ�  ସଂଯୁକ�  କୃଷି  ପ�ଗୁଡ଼ିକର  େସୗରିକରଣ

େବ�ମାକ�  ମୂଲ�  କିମ�ା  େଟ�ର  ମୂଲ�ର  ୩୦%, େଯଉଁଟା  କ�  େହବ  େସଇଥ�େର  େକ�� ୀୟ  ଆଥ��କ  ସହାୟତା  (ସିଏଫଏ )  ଦ� ାରା

େସୗରପିଭ�  ଉପାଦାନ  େଯାଗାଇଦିଆଯିବ  ।  ଏଥ�ସହ  ରାଜ�  ସରକାର  େବ�ମାକ�ମୂଲ�  କିମ�ା  େଟ�ରମୂଲ� ,  େଯଉଁଟା  କ�  େହବ

ତାହା  ଉପେର  ୩୦% ସବସିଡି  ପ�ଦାନ  କରିେବ ,   ଏବଂ  ପ�କଳ� ମୂଲ�ର  ବଳକା  ରାଶି  କୃଷକ�ଦ� ାରା  େପୖଠ  କରିବାକୁ  େହବ  ।

ଟିପିଏ�  ଓଡିଏ�   କୃଷକ�  ପାଇଁ  ବ�ା�େଲାନ  ପାଇଁ  ମ�  ସହାୟତା  କରିବ  I  ପ�ାର�େର  ପ�କଳ� ର  ବଳକା  ପରିମାଣ  ରାଶିର  ୧୦%

େଦବାକୁ  ପଡିବ  ଯାହାକି  ମୂଲ�ର  ନିଜସ�  ଅବଦାନ  ଏବଂ  ଅବଶିଷ�  ପ�କଳ�  ମୂଲ�  ର� ଣ  ଭାବେର  ଉପଲବ�  େହବ।

  

  

  

  

ଆେବଦନ ପ�କି�ୟା 

ଟିପିଏ�ଓଡିଏ�  ଏହାର  େଯାଗ�  ଗ�ାହକ�ଠାର�  ଆେବଦନ  ଗ�ହଣ  କରିବ ,  େଯଉଁମାେନ  ଏଠାେର  ନିେମ�ାକ�  ମା�ମେର  ଏହି  େଯାଜନାେର  ଅଂଶଗ�ହଣ
କରିବାକୁ  ଚା�ଁଛନି�  :

ଆେବଦନ

େକଉଁଠାେର  ଗ�ାହକ  ଆେବଦନ
କରିପାରିେବ :

ଟିପିଏ�ଓଡିଏ�  େସକ� ନ  କାଯ��ାଳୟ , କିମ�ା
ଟି ପିଏ�ଓଡିଏ�  ଡିଭ�ଜନ  କାଯ��ାଳୟ ,  କିମ�ା  
ଟିପିଏ�ଓଡିଏ�  େଦୟ  ମୁକ�  କଲ  େସଣ�ର  ନମ�ର  -  ୧୯୧୨  /  ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୧୮ ,  କିମ�ା
ଟି ପିଏ�ଓଡିଏ�  େୱବସାଇ�  -  www.tpnodl .com,  କିମ�ା  
ଇେମ�  ମା�ମେର  :  customercare@tpnodl .com

ଆବଶ�କିୟ  ଦସ�ାବିଜ(  D o c u m e n t s ) :

ଆେବଦନ  ଫମ�
ଫେଟାଗ�ା�
ଜମି  ମାଲ�କାନା  ଦଲ�ଲର  କପି  

ପାନ  କାଡ�ର  କପି  

ଆଧାର  କାଡ�ର  କପି  

ବାତି�  େଚ�  (Or iginal)

ଗତ  ମାସ  ବିଦୁ�ତ  େଦୟ  େପୖଠ  ରସିଦ  (େକବଳ  ବିଦ�ମାନ  ଗ�ାହକ�  ପାଇଁ )

ଆେବଦନ  ପ�କି� ୟାକରଣ  ସମୟସୀମା : େଦୟ  ତାରିଖ  ଠାର�  ୧୫  ଦିନ  

ଅଧ�କ  ବିବରଣୀ  ପାଇଁ  େଯାଗାେଯାଗ
କର�� :

ଶ�ୀ  ରାଜୀବ  ନାୟକ ,  ଜିଏ� ,  େସୗରିକରଣ ,  େମାବାଇ� :  ୯୪୩୮୯୦୬୦୨୦

ଶ�ୀ  ମାନସ  କୁମାର  ଦାସ ,  ମୁଖ�  ନିଗମ  ବ�ାପାର  ଏବଂ  ସରକାରୀ  ସ�କ� ,  
େମାବାଇ� :  ୭୬୦୬୦  ୦୦୩୩୭

http://www.tpnodl.com/

