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પ્રધાન મતં્રી કિસાન ઉર્જા સરુક્ષા એવમ ઉત્થાન મહાભિયાન (PM-KUSUM) યોજનાના િોમ્પોનન્ટ B 
હઠેળ સ્ટેન્ડ એલોન ઓફ ગ્રીડ સોલાર ઉર્જા સચંાભલત સસિંચાઈ પપં સેટ્સ ઉપલબ્ધ િરાવવાની 

યોજનામા ંજોડાવા માટેનુ ંઅરજીપત્રિ 

અરજદારનુ ંનામ:- 

ગામનુ ંનામ _______________તાલિુો_____________જીલ્લો_______________ 

મોબાઈલ નબંર_____________________ ઇ-મેઈલ આઈ.ડી.  __________________________________  

     અરજી તા. ____/____/૨૦___   
    
પ્રસત, 
નાયબ ઈજનેરશ્રી,  
પેટા સવિાગીય િચેરી,   
_________ ગજુરાત વીજ િંપની લી. 
_______________.                                       . 
 
સવષય: પ્રધાન મતં્રી કિસાન ઉર્જા સરુક્ષા એવમ ઉત્થાન મહાભિયાન (PM-KUSUM) યોજનાના િોમ્પોનન્ટ B હઠેળ 

સ્ટેન્ડ એલોન ઓફ ગ્રીડ સોલાર ઉર્જા સચંાભલત સસિંચાઈ પપં સેટ્સ ઉપલબ્ધ િરાવવાની  યોજના મા ં
અરજી નોંધણી િરાવવા બાબત.  

 
માનનીય સાહબે શ્રી, 

1. હું, સરિારશ્રીની પ્રધાન મતં્રી રિસાન ઉર્જા સિુક્ષા એવમ ઉત્થાન મહાભિયાન (PM-KUSUM) યોજનાના 
િોમ્પોનન્ટ B હઠેળ સ્ટેન્ડ એલોન ઓફ ગ્રીડ સોલાિ ઉર્જા સચંાભલત સસિંચાઈ પપં સેટ્સ મારા ખેતરમા ં
સ્થાસપત િરવા માગં ુછુ. તો આ યોજનામા ં આપના નીસત સનયમો અનસુાર સાથે જોડલે ‘પત્રિ-અ’  મા ં 
દર્ાાવેલ  સવગતો મજુબ મારી  અરજી નોંધવા સવનસત િરંુ છંુ. 

2. આ યોજના અંગેનુ ં માગાદર્ાન અમોને મળેલ છે. અને તેને લગતા તમામ નીસત સનયમો, તિનીિી, 
સલામતી, નાણાિીય બાબતો વગેરે અંગેની સમજણ અને ર્જણિારી અમને મળેલ છે. અમે 
જીયવુીએનએલનો પકરપત્ર ન.ં GUVNL/Tech/Solar-Cell/PM-KUSUM-B/1671  તારીખ:૨૮/૦૮/૨૦૨૦ 
વાચેંલ છે અને તે મજુબની ર્રતો અમોને સપંણૂા પણે મજૂંર છે અને વખતો વખત તેમા ંિરવામા ંઆવતા 
બદલાવ પણ અમોને મજુંર છે. 

3. હું, ર્જણુ ંછંુ િે આ અરજી પોટાલ પર ઓન લાઇન િરવાની છે અને તે માટે હું, મારા તરફથી પસદં  િરેલ 
એજન્સીને મારી અરજી પોટાલ પર  જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે અપલોડ િરવા સહમતી આપુ ંછંુ.  આ સાથે 
જોડલે દસ્તાવેજ, પત્ર, વગેરે મારા જ છે તે ની હું ખાત્રી આપુ ંછંુ. ચિાસણી સમયે તે ખોટા જણારે્ તો 
િોઈપણ સ્ટેજે મારી અરજી રદબાતલ થરે્ તેની મને ખબર છે. 

4. હું, ર્જણુ ંછંુ િે આ અરજી પોટાલ પર િયાા બાદ, સનયમોનસુર  જો મારો વારો અગ્રતાક્રમમા ંઆવરે્ તો 
જ મને આ યોજનાનો લાિ મળી  ર્િરે્  અન્યથા મારી અરજી રદબાતલ થરે્.  

અરજદાર નો 

 ફોટો 
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5. હું, ર્જણુ ંછંુ િે મારી અરજી અગ્રતાક્રમમા ંઆવ્યે મારે કડપોભિટ પેટે રૂ. 1000/- ઉપરોક્ત પકરપત્ર મજુબ 
સાત કદવસની  સમય મયાાદામા ંિરપાઈ િરવાના રહરેે્,  અન્યથા મારી અરજી રદબાતલ થરે્.  

6. હું, ર્જણુ ં છંુ િે ઉપરોક્ત પકરપત્ર મજુબ મેં  પસદં િરેલ સોલર પપંના ટાઈપ, િેટેગરી, અને ક્ષમતા 
મજુબના  લાગ ુપડતા ંિાવ પકરસર્સ્ટ ખ-1, ખ-2, ખ-3  અને USPC માટે પકરસર્સ્ટ-ગ  મા ંદર્ાાવ્યા 
મજુબ મારે િરવા પાત્ર કુલ રિમ મારે 30  કદવસની  સમય મયાાદામા ંિરપાઈ િરવાની  રહરેે્,  
અન્યથા મારી અરજી રદબાતલ થરે્. 

7. હું, ર્જણુ ં છંુ િે સોલાર પપં, પેનલ તથા અન્ય માળખાની ર્જળવણી માટે મારે જરૂરી ફેન્સીંગ સ્વખચે 
િરાવવાની રહરેે્ તથા સોલાર સસસ્ટમની સપંણૂા જવાબદારી મારી  રહરેે્. હું સોલર સસસ્ટમ સ્થાસપત થાય 
ત્યારે જ જરૂરી ફેન્સીંગ િરાવી લઇર્.  

8. ( * જો સકૂ્ષ્મ સસિંચાઇ પદ્ધતી અપનાવવાની હોય તેવા અરજદારો માટે ) *હું, ર્જણુ ંછંુ િે મે સકૂ્ષ્મ સસિંચાઇ 
પદ્ધતી  માટે GGRCમા ંઅરજી  નોંધણી  િરેલ છે  અને તેને િારણે મને અરજીઓમા ંઅગ્રતા ક્રમ 
મળરે્.  આથી, હુ,ં સોલરપપંની રજીસ્રેર્ન કડપોજીટ િયાા પછીના 30 કદવસમા ંસકૂ્ષ્મ સસિંચાઇ સસસ્ટમ 
માટે  GGRC મા ંિરેલ ફાળાની પહોંચ  અને GGRC દ્વારા મજૂંર િરેલ  TPA ની નિલ જમા િરાવીર્  
અને  ૬0 કદવસમા ં સકૂ્ષ્મ સસિંચાઈ સસસ્ટમ સ્થાપીત િરી GGRCનુ ંરાયલ રન સટીફીિેટ જમા િરાવીર્ 
અન્યથા મારી અરજી રદબાતલ થરે્. 

9. લાિાથીએ પેટાસવિાગીય િચેરીએ ‘આધાર’ ઓથેંકટિેર્ન િરાવવાનુ ંરહરેે્.  
   

 
હું  મારા  ખેતરમા ંસોલર સસસ્ટમ સ્થાસપત િરવા મેસસા _____________ _____________ _____________ 
_________ _______ ________ ___  એજન્સી િે જે આ યોજના માટે  હાલ આપના તરફથી માન્ય એજન્સી   
( Empanelled Agency) છે તેમના દ્વારા સોલર પપં સ્થાસપત િરવા સહમતી આપુ ંછુ.   
 
                                                                              
            આપનો સવશ્વાસ,ુ  
 
                                                                               x________________.   
તારીખ:- _____________       (અરજદારની સહી) 
 
 
જો અરજદાર ના અંગઠૂા ની છાપ હોય તો સાક્ષી નુ ંનામ તથા સહી .________________________ 
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For Empanelled Agency 

 
As selected by the farmer, I, the authorised person of the M/s_________ __________ 
_________ _________ _______ , the Empanelled Agency under the PM-KUSUM Component 
-B Scheme, hereby confirmed that we shall undertake the Installation and commissioning 
work of Solar pump as per the Application of Shri / Smt. _____ _____ ______ ________ 
___ ____ __________of village_______ __ __, District____________ as per the terms and 
conditions of the LOA issued to us by PGVCL.  
 
 

  Signature, 
  Stamp of the Company 

 
 
Name of the  authorised person:_________________                    
Designation in the Company:___________________ 
Date :_______ 
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‘પત્રિ-અ’   

Sr. 
No. 

Description 

Response 

( Tick mark/ Yes /No  

wherever applicable and 
fill-up detail) 

Documents 
Attached 

(Yes/No) / 
details  

1 
 Is the Applicant applied previously for off-grid solar pump under GOG Scheme and  not get 
Solar pump or conventional Electricity Connection ? 

  if yes  Yes/No   

 Attach Money Receipt   

  Receipt No.    

  Receipt Date    

  if No (write No) Yes/No   

2 
Is the applicant previously applied for conventional Electricity Connection in Forest area but yet 
not get the Connection? 

  if yes   Yes/No  

 Attach Money Receipt   

  Receipt No.    

  Receipt Date    

  if No (write No)   

3 MICRO IRRIGATION SYSTEM  

  
Is the farmers already having Micro Irrigation 
System? 

Yes/No 
 

  if yes Attach GGRC trial run certificate*  
 

  if No   

  Interested to installed MIS through GGRC* Yes/No  

  if yes     

  Applied for MIS through GGRC* Yes/No  

  
if yes Attach document of application no. 
and proof of application  registered with 
GGRC 

 

 

4 Is applicant small and marginal farmer? 

  if yes     

  Farmer having land less than 2 Hector* Yes/No  

  
 Attach Certificate from Competent 
Authority* 

 
 

  Write Land Coverage (Hector)*    

  if No Yes/No  

  Write Land Coverage (Hector)*    

5 Information of Applicant    

  Application Category * 
1. Farmer 
2. Water User Association 
3. Cluster base irrigation  

 

  Surname *    

  Farmer Name*    
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  Father/Husband Name    

  Gender* Male/Female/Transgender 
 

  Email Address    

  Mobile No.*    

  Applicant Category * General/SC/ST/OBC  

  State Implementation Agency GUVNL  

  DISCOM *    

  Circle *    

  Division    

  Sub Division    

  Is Applicant from Forest area?    

6 Communication details & location details  

  Communication Address*    

  Address    

  State     

  District     

  Taluka    

  Town/Village    

  Pincode    

7 Detail of farm where Solar Pump is to be installed  

  State *    

  District *    

  Taluka    

  Town/Village    

  Pincode    

  Land Survey No.    

  Latitude*    

  Longitude*    

 Dark Zone/ Non-Dark Zone Area   

8 IRRIGATION DETAILS    

  Source of Water Bore/Well/Khet talavadi  

  Water Depth Level in summer (Feet) *    

  Existing Bore, well & Khet talvadi Yes/No 
 

  Irrigation Mode 

1. Micro Irrigation/ 
2. Open Irrigation/ 
3. Under ground pipe 

line (UGPL) 

 

  Quality Of Water 
Fit for irrigation/not fit for 

irrigation 

 

9 Pump Details    

  Existing Pump User Yes/No  

  If Yes    
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  Existing Pump Type AC/DC  

  In case of DC mentioned  Brushless or With Brush  

  
Existing Pump Sub Type 

1. Submersible Pumps 
(Water Filled Motors)/ 

2. Submersible Pumps 
(Oil Filled Motors)/ 

3. Surface Pumps 

 

  Existing Pump Capacity (HP)*    

  Is the pump is energy efficient? Yes/No  

  Power source of existing pump 
Solar/Diesel/Electric/Gen-

Set/Any other 

 

  Annual Diesel Requirement ( Litres )    

  Common detail for either Yes or No    

  Required Pump Type 
AC 
DC 

Write here AC/DC 
________________ 

  In case of DC mentioned  Brushless or With Brush  

  Required Pump Sub Type  

1. Submersible Pumps 
(Water Filled Motors)/ 

2. Submersible Pumps 
(Oil Filled Motors)/ 

3. Surface Pumps 

Write Type of Solar 
pump selected 

here  
____________ 

  Required Pump Capacity 

1 HP 
2HP 
3HP 
5 HP 
7.5HP 
10HP 

Write Pump 
capacity here also 

______HP 

  Size of Borewell (Diameter in inch)    

  Required Water Flow Rate(Litres/Minute)    

10 SOLAR DETAILS    

  SPV Capacity as Per Norms (KW-DC)     

  Is Site Suitable For Solar system Installation  Yes/No  

  Is South Facing Shadow Free Land Available  Yes/No  

  
Is Farmer Having Electric Connection For AG 
Purpose At Site? 

Yes/No 
 

  If yes     

  Consumer Number    

  If No    

  Application Status Of Grid Connection In Process/Not applied  

11 AGRICULTURE DETAILS    

  Crop Type (Last Year) Rabi/Kharif/Zaid  

  Crop Type (Last To last year) Rabi/Kharif/Zaid  

  Crop Count (Last Year)    

  Crop Count (Last To last year)    

12 FINANCIAL & COMMERCIAL DETAILS    

  Installer    
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  Solar Pump Cost in Rs. (with GST)    

  Agree To Install USPC Without Subsidy Yes/No  

  USPC Cost in Rs. (with GST)    

  Central Contribution Rs. (with GST)    

  State Contribution Rs . (with GST)    

  
Farmer contribution shall be 40% of solar 
system + Difference of CFA/subsidy eligible 
for that capacity in Rs . (with GST) 

  
 

  LOA Date    

  Scheduled Implementation Date    

 
અરજી સાથે નીચે દર્ાાવેલ લાગ ુપડતા ંજરૂરી દસ્તાવેજ  અરજી સાથે સામેલ િરેલ છે 
ક્રમ  દસ્તાવેજ   નિલ જોડલે 

છે (હા/ના) 
1 અદ્યતન ૭/૧િનો ઉતાિો    

2 અદ્યતન 8-અ નો ઉતાિો   

3 અદ્યતન ૬ હક્ક પત્રિ   

4 હયાત કવૂો, બોિ િે ખેત તલાવડી માટે શપયતના સાધનનો દાખલો ૧૬   

5 જો અિજદાિ સકૂ્ષ્મ શસિંચાઈ પદ્ધશત ધિાવતા હોય તો GGRCનુ ંટ્રાયલ િન સટીફીિેટ   

6 જો અિજદાિ સકૂ્ષ્મ શસિંચાઇ શસસ્ટમની યોજનામા ં જોડાનાિ હોય તો GGRCમા ં 
નોંધણી ક્રમાિં  અને  જમા િિાવેલ અિજી નુ ંપ્રમાણ  

 

7 જો અિજદાિ નાના અને સીમાતં ખેડુત (૨ હિેટિથી ઓછી જમીન ધિાવતા)  હોયતો 
તે માટે સક્ષમ અશધિાિીનુ ંપ્રમાણપત્ર  

 

8 જે અિજદાિે િાજ્ય સિિાિની અગાઉની સોલાિ પપંની યોજનામા ંઅિજી િિેલ હોય 
તેમને સોલાિ પપં િે પિંપિાગત વીજજોડાણ હજુ સધુી મળેલ ન હોય તો તે માટે 
જૂની નોંધણીની પાવતીની ઝેિોક્ષ નિલ  

 

9 જો અિજદાિની જમીનનો  જગંલ શવસ્તાિમા ંહોય   અન ેહયાત ગ્રીડથી પિંપિાગત 
વીજજોડાણ મેળવવા વીજ શવતિણ િંપનીમા ં અિજી િિેલ હોય પિંત ુ  જગંલ 
શવસ્તાિમા ંવીજ શવતિણ િેષા ઊિી િિવાની મજૂંિી મળેલ ન હોય તેવી પડતિ 
અિજીઓના અિજદાિો જો  પિંપિાગત વીજજોડાણના બદલે આ યોજના અંતગાત 
સોલાિપપં સ્થાપવા ઇચ્છે તો તે માટે જૂની અિજી નોંધણીની પાવતીની ઝેિોક્ષ 
નિલ 

 

10 સયંકુ્ત માભલિીના રિસ્સામા ંબીર્જ િાગીદાિોની શનયમ મજુબ સમંશત   

   
 

https://pmkusum.guvnl.com/

