PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Uttan
Mahaabhiyan), Component-B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಮುಕ್ತ ಸೌರ ಚಾಲ್ಲತ ಕೃಷಿ
ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು

ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ

ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸರ್ಕಾರದ್ PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Uttan

ಕೇಂದ್ರ

Mahaabhiyan),

Component-B

ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು

ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ವಿದ್ಯಯ ತ್

ಸರಬರಾಜು

Component-B

ಕಂಪನಿಗಳ

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಜಾಲಮುಕ್ತ

ಸೌರ

ಚಾಲ್ಲತ

ಕೃಷಿ

ಕ್ರರ ಡಲ್ ಮೂಲಕ್ ರಾಜಯ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ

ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ

ಕೈಗೊಳಳ ಲ್ಲಗಿದೆ.

PM-KUSUM,

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ತಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಧನ,

ಗರಿಷ್ು 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾದ್ವರೆಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುತಿತ ದೆ. 10 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾದ್ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್
ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತತ ದೆ, ಆದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಧನ 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾದ್ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್
ದ್ರದ್ ಶೇ. 30ಕ್ರೆ ಸೋಮಿತಗೊಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರದಿೇಂದ್ ಸಾಮಾನಯ ವಗಾದ್ ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳ
ಕೊಳವೆ/ತೆರೆದ್ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಒದ್ಗಿಸಲು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುತಿತ ದೆ
ಹಾಗೂ

ಪರಿಶಿಷ್ು

ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ು

ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುತಿತ ದೆ.

ಉಳಿದ್

ಪಂಗಡ

ವಗಾದ್

ಮೊತತ ವನ್ನು ,

ರೈತ

ರೈತ

ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ

ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳಿೇಂದ್

ಶೇ.

50ರಷ್ಟು

ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ

ಪಾವತಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುತತ ದೆ. (ಸಾಮಾನಯ ವಗಾ : ಶೇ.40, ಪರಿಶಿಷ್ು ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡ ವಗಾ: ಶೇ.20).
ಅಹಾ

ರೈತರು

ಆನ್ಲೈನ್

ಮುಖೇಂತರ

ಅರ್ಜಾಯನ್ನು

ಸಲ್ಲಿ ಸ

ಯೋಜನೆಯ

ಲ್ಲಭವನ್ನು

ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಅೇಂಶಗಳನ್ನು ರೈತರು ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಮೊದ್ಲು ಗಮನಿಸುವುದ್ಯ:
1) ರೈತರ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸ ಸದ್ದ ವಿರಬೇಕು.
2) ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಯೋಜನೆಯು ಅನವ ಯಿಸುತತ ದೆ (ಹಾಲ್ಲ ವಿದ್ಯಯ ತ್
ಸಂಪಕ್ಾವನ್ನು ಹೊೇಂದಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಅಹಾವಿರುವುದಿಲಿ ).
3) ಎೇಂ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ರ್ಕರ ಪಂಪುಗಳ ನಿೋರೆತ್ತತ ವ ಆಳ ಮಿೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ (Total
head in mts) : 3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ-20 ಮಿ.,

5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ-70 ಮಿ., 7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ-100 ಮಿ.,

10 ಹೆಚ್.ಪ್ತ-100 ಮಿ.,
4) ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾಕ್ಲ್ಲಯ ಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಲಭವನ್ನು
ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳು

ಸದ್ರಿ

ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯಲು

ಯೋಜನೆಯ

ಲ್ಲಭವನ್ನು

ಪಡೆಯಲು

ಅಹಾರಿರುವುದಿಲಿ .
5) PM-KUSUM, Component-B ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನವ ಯ Dark Zone ಎೇಂದ್ಯ ಘೋಷಿಸರುವ
ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲ್ಲಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಾದಾರರು ಅಹಾರಿರುವುದಿಲಿ .
6) ಅರ್ಜಾದಾರರು ಕವಲ ಒೇಂದ್ಯ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಇತರೆ
ಅನ್ನದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾರ ಯೋರ್ಜತ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೆ, ಅೇಂತಹ
ಅರ್ಜಾದಾರರು ಅಹಾರಿರುವುದಿಲಿ .
7) ಅರ್ಜಾದಾರರು ಅವರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಮೂಲಕ್ವೇ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ಯ. Cheque ಅರ್ಥವ್ಯ ಇತರೆ
ಆನ್ಲೈನ್ payment ಮೂಲಕ್ ಅರ್ಜಾದಾರರ ವಂತಿಗೆ ಹಣ ಸವ ೋಕ್ರಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲಿ .

8) “ಮೊದ್ಲು ಬಂದ್ವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆಯ” ಮೇರೆಗೆ ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳಿೇಂದ್ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ನೇಂದಾಯಿಸಕೊಳಳ ಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
9) ಎಲ್ಲಿ ವಗಾದ್ ಅರ್ಜಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನರಿಗೆ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು

ಮಿೋಸಲ್ಲತಿ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುತಿತ ದೆ.

ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ವಂತಿಗೆ ಮೊತತ ವನ್ನು ಆಯಾ
ವಗಾದ್ ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ ಅರ್ಜಾದಾರರು ನಮೂದಿಸದ್ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದ್ಯ.
ಪ್ರ ತಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ನ ಟೇಂಡರ್ ಉಲ್ಿ ೋಖಿತ ದ್ರ ಹಾಗೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಜಯ
ಸರ್ಕಾರದಿೇಂದ್

ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಗುತಿತ ರುವ

ಸಹಾಯಧನದ್

ವಿವರಗಳು

ಮತ್ತತ

ಅರ್ಜಾದಾರರು

ಪಾವತಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ ವಂತಿಗೆ ವಿವರಗಳು (Table-1):
ಸೌರ ಪಂಪ್
ಸೆಟ್
ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ

3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
10 ಹೆಚ್.ಪ್ತ

ಬಾವಿಯ
ಮಾದ್ರಿ

ತೆರೆದ್
ಕೊಳವೆ
ಕೊಳವೆ
ಕೊಳವೆ

ಟೇಂಡರ್ ದ್ರ
ಪ್ರ ತಿ ಸೌರ
ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ
ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ
(GST
ಸೇರಿದಂತೆ)

178552
252636
364274
468856

ಎೇಂ.ಎನ್.
ಆರ್.ಇ
ನಿಗದಿತ
ನಿೋರೆತ್ತತ ವ
ಆಳ (ಪಂಪ್
ಸೆಟ್ dynamic
head)
in meters
20
70
100
100

ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ್
ಸಹಾಯಧ
ನ (ಶೇ.30)
ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ

53565
75790
109282
109282

ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರದ್
ಸಹಾಯಧನ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನಯ
ವಗಾ
(ಶೇ.30)

ಪ.ಜಾ/
ಪ.ಪಂ
(ಶೇ.50)

53565
75790
109282
109282

89276
126318
182136
182136

ಅರ್ಜಾ ದಾರರು
ಪಾವತಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ
ವಂತಿಗೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನಯ
ಪ.ಜಾ/
ವಗಾ (ಶೇ.40)
ಪ.ಪಂ
(ಶೇ.20)

71422
101056
145710
250292

35711
50528
72856
177438

ಪರ ಸುತ ತ ಸವ ೋಕ್ರಿಸಲ್ಲಗುತಿತ ರುವ ಅರ್ಜಾಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಈ ಕ್ರಳಗಿನಂತಿವೆ (Table-2):
ಸೌರ ಪಂಪ್
ಸೆಟ್
ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ

ಬಾವಿ
ಯ
ಮಾದ್ರಿ

ಸಾಮಾನಯ
ವಗಾ

ಸಾಮಾನಯ
ವಗಾದ್ಡಿ
ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ
ಅರ್ಜಾಗಳು

ಪ.ಜಾತಿ
ವಗಾದ್
ಅರ್ಜಾಗಳು

ಪ.ಜಾತಿ
ವಗಾದ್ಡಿ
ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ
ಅರ್ಜಾಗಳು

ಪ.ಪಂಗಡ
ವಗಾದ್
ಅರ್ಜಾಗಳು

ಪ.ಪಂಗಡ
ವಗಾದ್ಡಿ
ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ
ಅರ್ಜಾಗಳು

ಒಟ್ಟು
ಅರ್ಜಾಗಳು

3 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
7.5 ಹೆಚ್.ಪ್ತ
10 ಹೆಚ್.ಪ್ತ

ತೆರೆದ್
ಕೊಳವೆ
ಕೊಳವೆ
ಕೊಳವೆ

52
397
2308

3
21
121

12
90
522

1
5
27

4
36
211

1
2
11

73
551
3200

432

23

98

5

40

2

600

3189

168

722

38

291

16

4424

ಒಟ್ಟು

ದೋಷ್ಪೂರಿತ ಹಾಗೂ ತಪುು

ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿ ಸ ತಿರಸೆ ೃತಗೊಳುಳ ವ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು

ಗಮನದ್ಲ್ಲಿ ರಿಸ,

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಶೇ. 10 ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಸವ ೋಕ್ರಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ. ವಗಾವ್ಯರು ನಿೋಡಲ್ಲಗಿರುವ ಉದೆದ ೋಶಿತ ಗರಿಷ್ಠ
ಅರ್ಜಾಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ತಲುಪ್ತದ್ ನಂತರ ಅರ್ಜಾನೇಂದಾವಣಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಮುರ್ಕತ ಯಗೊಳುಳ ವುದ್ಯ. ಆಯಾ
ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾದ್ಡಿ ಕ್ನಿಷ್ಠ 50 ಅರ್ಜಾಗಳು ಸವ ೋಕೃತಗೊಳಳ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೇಂತಿರ ಕ್/ಇತರೆ
ರ್ಕರಣಗಳಿೇಂದಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ಷ್ು ಸಾಧಯ ವ್ಯದ್ಲ್ಲಿ , ಅರ್ಜಾದಾರರ ವಂತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು
ಬಡಿಿ ರಹಿತವ್ಯಗಿ ಹಿೇಂದಿರುಗಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಗಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು:
ಅ) ಭೂ ಮಾಲ್ಲಕ್ತವ ವುಳಳ ಅರ್ಜಾದಾರರ ಹೆಸರು
ಆ) ವ್ಯಸಸಥ ಳ ಮತ್ತತ ವಿಳಾಸ: ಗಾರ ಮ, ತಲ್ಲಿ ಕು, ರ್ಜಲ್ಿ
ಇ) ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ
ಈ) ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ
ಉ)

ಭೂ

ದಾಖಲ್ಗಳ

ವಿವರಗಳು:

ಆರ್.ಟಿ.ಸ,

ಸವೆಾ

ನಂ.,

ಗಾರ ಮ,

ತಲ್ಲಿ ಕು,

ಹೊಬಳಿ,

ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತಿ, ರ್ಜಲ್ಿ
ಊ) ವಂತಿಗೆ ವಿವರ: ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ದಿನೇಂಕ್ (ಕೊೋಷ್ು ಕ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದಂತೆ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್
ಸಾಮರ್ಥಯ ಾಕ್ರೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು MD KREDL ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ payable at Bengaluru
ಪಡೆಯುವುದ್ಯ
ಖು) ಅರ್ಜಾದಾರರ ಬಾಯ ೇಂಕ್ ಖತೆ ವಿವರ: ಅರ್ಜಾದಾರರ ಹೆಸರು, ಬಾಯ ೇಂಕ್ ಹೆಸರು, ಬಾಯ ೇಂಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಹೆಸರು,
ಖತೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ , ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸ ಕೊೋಡ್, ಖತೆಯ ಮಾದ್ರಿ
ಎ) ಪರಿಶಿಷ್ು ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ು ಪಂಗಡ ವಗಾದ್ವರು ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ದ್ ವಿವರಗಳು: ಆರ್.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯಯ
ಐ) ರೇಷ್ನ್ ರ್ಕಡ್ಾ ವಿವರಗಳು: ರ್ಕಡ್ಾ ಸಂಖ್ಯಯ , ಎ.ಪ್ತ.ಎಲ್/ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲ್.
ಒ) ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ ಅನವ ಯಿಸದ್ಲ್ಲಿ , Unique Disability ID ಪರ ತಿ ಅರ್ಥವ್ಯ District Disabled Welfare
Officer ರವರಿೇಂದ್ ನಿೋಡಲ್ಲದ್ Disability Certificate ದಾಖಲ್ ಪರ ತಿ.

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಗಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಪೂರಕ್ ಮಾಹಿತಿ
ಅರ್ಜಾದಾರರ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋೇಂದಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಅರ್ಜಾದಾರರು ತಮಮ ವ್ಯಸಸಥ ಳ, ಹಾಲ್ಲ
ಜಮಿೋನಿನ ವಿವರ, ವಗಾ, ವಂತಿಗೆಯ ವಿವರ, ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಅನವ ಯಿಸದ್ಲ್ಲಿ ,

ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸರುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕಗಿರುತತ ದೆ. ತದ್ನಂತರ ಮುದಿರ ತ ಸವ ೋಕೃತಿ ಪರ ತಿಯೇಂದಿಗೆ
(acknowledgment

copy), ಇತಿತ ೋಚಿನ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋಟ್ಾ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತರ

ಮತ್ತತ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಲದ್ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಡಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಪರ ತಿ, RTC , ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ,
ರೇಷ್ನ್ ರ್ಕಡಾ ಪರ ತಿ (ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ), ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ Unique Disability ID ಪರ ತಿ ಅರ್ಥವ್ಯ
District Disabled Welfare Officer ರವರಿೇಂದ್ ನಿೋಡಲ್ಲದ್ Disablility Certificate ಅನವ ಯಿಸದ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್
ಪರ ತಿಯನ್ನು (ಎರಡು ಸೆಟ್) ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ರ್ಕಯಾ ಮತ್ತತ ಪಾಲನ
ಉಪವಿಭಾಗ ಕ್ಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕಗಿರುತತ ದೆ.
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಾಂದಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅರ್ಜಗ ನಮೂನೆ:
(I)

(a) ಜಾತಿ ವಗಗ*: ವಗಾದ್ ಆಯೆೆ ಯ ಸಥ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾದಾರರು, ಸಾಮಾನಯ / ಪರಿಶಿಷ್ು
ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ು

ಪಂಗಡ ಆಯಾ ವಗಾವನ್ನು ಆಯೆೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ. ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ

ದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಆಯಾ ವಗಾವನ್ನು ಆಯೆೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ.
(b)

ಸಾಮರ್ಥಯ ಗ*: ಅರ್ಜಾದಾರರು 3 ಹೆಚ.ಪ್ತ/5 ಹೆಚ.ಪ್ತ/7.5 ಹೆಚ.ಪ್ತ/10 ಹೆಚ.ಪ್ತ ಸೌರ

ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಆಯೆೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ.
(II)

ಬಾವಿಯ ವಿದ್ಯಯ ದ್ದ ೋಕ್ರಣ*: ಬಾವಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಯ ದಿೋಕ್ರಣಗೊೇಂಡಿದ್ದ ರೆ Yes
ಎೇಂದ್ಯ ಆಯೆೆ

ಮಾಡುವುದ್ಯ, ವಿದ್ಯಯ ದಿೋಕ್ರಣಗೊಳಳ ದಿದ್ದ ರೆ No ಎೇಂದ್ಯ ಆಯೆೆ

ಮಾಡುವುದ್ಯ
(III)

ಸಕಾಗರಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಪಡೆದ್ರುವ ಬಗೆೆ *:
ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಾದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್
ಪಡೆಡಿದ್ದ ರೆ, Yes ಎೇಂದ್ಯ ಆಯೆೆ

ಮಾಡುವುದ್ಯ, ಇಲಿ ದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ

No ಎೇಂದ್ಯ ಆಯೆೆ

ಮಾಡುವುದ್ಯ.
(IV)

ಅರ್ಜಗದಾರರು ಗಂಗಾ ಕ್ಲಾಯ ಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಯೇ?*: ಗಂಗಾ
ಕ್ಲ್ಲಯ ಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದ ಲ್ಲಿ Yes

ಬಾವಿಯು ವಿದ್ಯಯ ದಿಧ ೋಕ್ರಣ ಗೊೇಂಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯ

ಎೇಂದ್ಯ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ, ಇಲಿ ವ್ಯದ್ರೇ No ಎೇಂದ್ಯ ಆಯೆೆ

ಮಾಡುವುದ್ಯ.
1. ಅರ್ಜಗದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಸಂಪಕ್ಗ ವಿವರಗಳು:
(ಅ)

ಅರ್ಜಗದಾರರ

ಹೆಸರು*:

ಅರ್ಜಾದಾರರ

ಹೆಸರನ್ನು

ಆಧಾರ್

ರ್ಕಡಾನಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ

ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ.
(ಆ) ವಯಸುು *:
(ಇ) ಲ್ಲಾಂಗ *:
(ಈ) ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು*: ಅರ್ಜಾದಾರರ ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ.
(ಉ) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ *: ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡಾಗೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಆಗಿರುವ ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ
ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ.

(ಊ)

ಆಧಾರ್

ಕಾಡಗ

ಸಂಖ್ಯಯ *:

ಅರ್ಜಾದಾರರ

ಆಧಾರ್

ರ್ಕಡಾ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು

ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ
2. ಅರ್ಜಗದಾರರ ವಾಸಸಥ ಳದ ವಿವರಗಳು:
(ಅ) ವಿಳಾಸ*: ಅರ್ಜಾದಾರರ ವ್ಯಸಸಥ ಳ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸುವ ಸಥ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಪತರ ವಯ ವಹಾರರ್ಕೆ ಗಿ
ವಿಳಾಸವನ್ನು ಭತಿಾ ಮಾಡುವುದ್ಯ.
(ಆ) ಗಾಾ ಮದ ಹೆಸರು *:
(ಇ) ತಾಲ್ಲಿ ಕು*:
(ಈ) ರ್ಜಲ್ಲಿ *:
3. ಅರ್ಜಗದಾರರ ಜಮೋನಿನ ವಿವರಗಳು:
(ಅ) ಗಾಾ ಮದ ಹೆಸರು*:
(ಆ) ಗಾಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ*:
(ಇ) ಹೊಬಳಿ*:
(ಈ) ತಾಲ್ಲಿ ಕು*:
(ಉ) ರ್ಜಲ್ಲಿ *:
(ಊ) ಸರ್ವಗ ನಂಬರ್*: ಗೇಣಿ ಮತ್ತತ ಪಹಣಿ ಪತರ

(RTC) ದ್ಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಸವೆಾ ನಂಬರ್

ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ
(ಖು) ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ನಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಲಂ 9 ರಂತೆ ಜಮೋನಿನ ಮಾಲ್ಲೋಕ್ರ ಹೆಸರು *:
(ಎ) ಬಾವಿಯ ಒಟ್ಟಾ ರೆ ಆಳ : ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ
4(ಅ)

ಅರ್ಜಗದಾರರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಂತಿಗೆ ವಿವರಗಳು:

ಆಯೆೆ

ಮಾಡಲ್ಲದ್

ಸೌರ

ಪಂಪ್ಸೆಟ್

ಸಾಮರ್ಥಯ ಾಕ್ರೆ

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ

Table-1

ರಲ್ಲಿ

ಸೂಚಿಸದಂತೆ ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳು ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ.ಮೂಲಕ್ವೇ ಪಾವತಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುತತ ದೆ.(
ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು MD, KREDL ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ payable at Bengaluru ಪಡೆಯುವುದ್ಯ)
ಅರ್ಜಾದಾರರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಮುನು ಉದೆದ ೋಶಿತ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾದ್
ಅನ್ನಸಾರ ಡಿ.ಡಿ. ಪಡೆಯುವುದ್ಯ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಳಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ಯ:
(ಅ) ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯಯ *:
(ಆ) ಡಿ.ಡಿ. ದ್ನಾಂಕ್*:
(ಇ) ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಹೆಸರು*:
4(ಬಿ)

ಅರ್ಜಗದಾರರ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಖತೆ ವಿವರಗಳು:

ಟಿಪು ಣಿ: ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ನ ದೋಷ್ಗಳು, ತಪುು ಮಾಹಿತಿ, ಇದ್ರಿೇಂದ್ ತಿರಸೆ ೃತಗೊಳುಳ ವ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿ ರಿಸ, ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಸವ ೋಕ್ರಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ. ಕ್ರ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿೇಂದ್
ಅರ್ಜಾದಾರರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿೇಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಂದ್ಭಾಗಳು ಉದ್ಭ ವಿಸುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಅರ್ಜಾದಾರರ
ಬಾಯ ೇಂಕ್ ಖತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲಗುತಿತ ದೆ.
(i)

ಅರ್ಜಗದಾರರ ಹೆಸರು*

:

(ii)

ಖತೆ ಸಂಖ್ಯಯ *

:

(iii)

ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಹೆಸರು*

:

(iv)

ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಶಾಖ್ಯ*

:

(v)

ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ ಕೋಡ್*

:

(vi)

ಖತೆ ಮಾದರಿ (savings/current/OD)*

:

5. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ ವಿವರಗಳು: (ಅನವ ಯಿಸದ್ದ ಲ್ಲಿ )
i) ಆರ್ ಡಿ ಸಂಖ್ಯಯ *:
6. ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ ವಿವರ*:
i) APL/BPL* : ಆಯೆೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ
ii) ಪಡಿತರ ಚಿೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ *:

(* ಸೂಚನೆಯು ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ನಮೂದ್ಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತತ ದೆ.)
ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಗ ನೋಾಂದಾಯಿಸಿಕಾಂಡ ನಂತರದ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ:
ಆನ್ಲೈನ್

ನಲ್ಲಿ

ಅರ್ಜಾ

ನೇಂದಾಯಿಸಕೊೇಂಡ

ನಂತರ,

ಪಡೆದ್

ಸವ ೋಕೃತಿ

(acknowledgement copy) ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಇತಿತ ೋಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋಟ್ಾ ಅಳತೆಯ

ಪರ ತಿಯಲ್ಲಿ

ಭಾವಚಿತರ ವನ್ನು

ನಿಗಧಿತ ಸಥ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂಟಿಸ ಸಹಿಮಾಡುವುದ್ಯ. ಮೂಲ ಡಿ.ಡಿ, ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡ್ಾ ಪರ ತಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸ ಪರ ತಿ,
ಪಾಸ್ಪೋಟ್ಾ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಭಾವಚಿತರ , ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ದ್ ಪರ ತಿ, ರೇಷ್ನ್ ರ್ಕಡಾ ಪರ ತಿ ಈ
ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಗಳ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಸವ ಯಂ ದೃಢೋಕ್ರಿಸದ್ ಪರ ತಿಯನ್ನು (hard copy) ಪರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗಿ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ

ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸದ್ ದಿನೇಂಕ್ದಿೇಂದ್ ಐದ್ಯ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಿೋಯ ಕ್ಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ ಸವ ೋಕೃತಿ ಪಡೆದ್ಯಕೊಳುಳ ವುದ್ಯ.
ವಿಳಂಭವ್ಯದ್ಲ್ಲಿ , ಜೇಷ್ಠ ತ ಪಟಿು ಯಂತೆ ಮುೇಂದಿನ ಅರ್ಜಾದಾರರನ್ನು ಆಯೆೆ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.

ಸೂಚನೆ:
1. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ್ network/connectivity ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ತೇಂತಿರ ಕ್ ತೇಂದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ಜವ್ಯಬಾದ ರರಾಗಿರುವುದಿಲಿ .
2. ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಾದ್ ಮೂಲ ಡಿ.ಡಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸ, ಆಧಾರ್ ರ್ಕಡಾ ಸಂಖ್ಯಯ ,
ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ದ್ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ನ್ ರ್ಕಡಾ ಪರ ತಿ ತಳೆಯಾಗಬೇಕು. ತಳೆಯಾಗದಿದ್ಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ತಿರಸೆ ರಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
3. ಕ್ಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ ಯನ್ನು ಸಂಪಕ್ರಾಸಬಹುದಾದ್ ದೂರವ್ಯಣಿ
ಸಂಖ್ಯಯ : 8095132100

“ವಿಶೇಷ್ ಸೂಚನೆ”:
PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Uttan Mahaabhiyan)
ನಕ್ಲ್ಲ ಜಾಲತಣಗಳು (FAKE websites) ಮುಖೇಂತರ ರೈತರನ್ನು

ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಮೊೋಸಗೊಳಿಸುತಿತ ರುವುದ್ಯ

ವ್ಯಯ ಪಕ್ವ್ಯಗಿರುವ

ಪರ ಯುಕ್ತ

ನವಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದಾದ್ ಇೇಂಧನ ಮಂತರ ಲಯ) ಹಾಗೂ

ಎೇಂ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ

(ನವ

ಮತ್ತತ

ಕ್ರ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ ಯು

ಜನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಜಾಹಿರಾತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ್ ಮೊೋಸಹೊೋಗದಿರಲು ತಿಳುವಳಿಕ್ರ ನಿೋಡಲ್ಲಗಿರುತತ ದೆ.
ಆದ್ರೂ

ಸಹ

ರೈತರು

ಮೊೋಸಹೊೋದ್

ನೇಂದಾಯಿಸಕೊಳುಳ ವುದ್ಯ.

ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ

ಇೇಂರ್ಥಹ

https://cybercrime.gov.in ನಲ್ಲಿ

ಪರ ಕ್ರಣಗಳಿಗೆ

ಕ್ರ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್

ದೂರು

ಸಂಸೆಥ ಯು

ಜವ್ಯಬಾದ ರಾಗಿರುವುದಿಲಿ .
ಕ್ನಗಟಕ್ ನವಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ದ ನಿಗಮ ನಿಯಮತದ (ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್) ಅಧಿಕೃತ
ಜಾಲತಾಣ www.kredl.karnataka.gov.in ದಲ್ಲಿ

ಲಭಯ ವಾಗುವ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮೂಲಕ್

ಮಾತಾ

PM-KUSUM, Component–B ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಗ ನಾಂದಾಯಿಸುಕಳಳ ಲು
ಸೂಚಿಸಿದೆ.
*******

