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                          NEW ENROLMENT FORM                     Annexure-A 

Name of Scheme: “gkDh pukU g?;/ ewkU @ 

Direct Benefit Transfer for Electricity (DBTE) phase-2 Scheme to the Agriculture 

consumers 

1.  
Name of the Agricultural Pumpset (AP) 
consumer 

 

2.  Consumer's father name  

3.  

Consumer’s identity proof i.e. aadhar 
card/voter card/ ration card etc (Please 
attach a copy of the identity proof with the 
application form) 

 

4.  
Account Number of the AP connection 
allotted by  PSPCL 

 

5.  Sanctioned Load of AP connection (BHP)  

6.  Name of 11 kV AP Feeder  

7.  Name of Division/ Sub Division  

8.  Residential address of the AP consumer 
 
 

9.  
Address of the land where the AP 
connection is running 

 
 

10.  
Total agricultural land linked to the account 
number mentioned at Sr. No. 4 

_____________ acres etc. 

11.  Consumer’s Mobile Number  

12.  Name of Cultivator (if leased out)  

13.  Mobile Number of Cultivator (if leased out)   

14.  
Cultivator’s identity proof i.e. aadhar 
card/voter card/ ration card etc. (if leased 
out) 

 

15.  

Consumer’s Bank account Details (Please 
attach a copy of the bank passbook with the 
application form) 
 
 

(Note: If consumer want to transfer the 
benefit of DBTE to the Bank A/C of 
Cultivator, write 'NIL' and fill the details 
in Additional Verification Form ) 
Account Number:_______________________ 
Name of A/c holder:_____________________ 
Bank Branch Name: _____________________ 
Bank Branch Address: ___________________ 

_____________________________________ 
IFSC Code: ___________________________ 

16.  Signature of cultivator (if leased out)      

 
___________________                                                    _________________________ 
(Signature of consumer)                                                    (Name of consumer) 

For office use only: 

It is certified that the above details provided by the consumer has been verified 

and found correct as per office record of PSPCL. 

 

Date:                                                                                      Signature of AE/AEE 

                                                                          DS-Sub Division 
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Additional Verification Form (DBTE Phase-2) 

Additional verification form where cultivator submits scanned copy of enrolment form 

duly signed by consumer who lives out of the town/city/state or country. 

1. I (owner) Sh._____________________ s/o _______________________ 

Village _______________ District __________ Phone_____________, am the 

owner of tubewell connection A/c ______________ at village ___________ 

Sub-Division ________________ . At present my land is being cultivated by 

Sh. ____________________ s/o  _______________ village  

_______________ District _________________ Phone __________ . I am 

submitting /have already submitted the entitlement form for DBTE PHASE-2 

(scanned copy enclosed). 
 

2. I authorise that the benefit of DBTE be transferred to bank account of 

cultivator Sh. ___________________ s/o sh ___________________ Phone 

no. ___________________, Bank account number ___________________ 

IFSC __________ name of bank ________________ 

branch _______________ (any Indian bank) as mentioned in enrolment form. 

 

 

(Signature of cultivator)  (Signature of consumer) 
Complete address (where presently 
residing) ____________________ 
____________________________ 
Phone no.___________________ 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 

(For office use only) 

I have verified the details provided by the consumer and found correct as per the office 

record of PSPCL. Or as the office record was not traceable, the particulars submitted above 

have been got verified from the village Sarpanch.  

 

Date:____________    Signature of AEE/AE of the Sub Division 
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                                             ਨਵ� ਨਾਮ�ਕਨ ਅਰਜੀ                                 Annexure-B 

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ: “gkDh pukU g?;/ ewkU @ 

ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਦ ੇਲਾਭ ਿਸੱਧਾ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ) ਫਜ਼ੇ-2 ਸਕੀਮ 

1.  ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਿਟਊਬਵੈਲ ਦ ੇ(ਏਪੀ) ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ  

2.  ਖਪਤਕਾਰ ਦ ੇਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ  

3.  

ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬਤੂ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ 

ਕਾਰਡ / ਰਾ�ਨ ਕਾਰਡ ਆਿਦ (ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਸਬਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ 

ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ) 

 

4.  
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਆੁਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ ਪੀ ਕਨੁ� ਕ�ਨ ਦਾ 

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 
 

5.  ਏਪੀ ਕੁਨ� ਕ�ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਲੋਡ (ਬੀਐਚਪੀ)  

6.  11 ਕਵੇੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ  

7.  ਡਵੀਜ਼ਨ / ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ  

8.  ਏਪੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਪਤਾ  
 

9.  ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਿਜੱਥੇ ਏ ਪੀ ਕਨੁ� ਕ�ਨ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ  
 

10.  
lVI nM 4 ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱ ਲ 

ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ  
_____________ ਏਕੜ ਆਿਦ. 

11.  ਖਪਤਕਾਰ� ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ  

12.  ਕਾ�ਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਕੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠ� ਕੇ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)  

13.  
ਕਾ�ਤਕਾਰ ਦਾ ਮਬੋਾਈਲ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠ� ਕੇ ਤੇ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹ)ੈ 
 

14.  

ਕਾ�ਤਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬਤੂ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਵਟੋਰ 

ਕਾਰਡ / ਰਾ�ਨ ਕਾਰਡ ਆਿਦ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਸਬਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ 

ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠ� ਕ ੇਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ)ੈ 

 

15.  

ਖਪਤਕਾਰ� ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਰੇਵੇ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ 

ਦੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ �ਾਮਲ ਕਰ)ੋ 

 

(ਨ� ਟ: ਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਦਾ ਲਾਭ ਕਾ�ਤਕਾਰ ਦੇ 

ਬ�ਕ ਅਕਾ�ਟ ਨੂੰ  ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� 'ਿਨ�ਲ' 

ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰੈੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ) 
 

ਅਕਾ�ਟ ਨੰਬਰ:_______________________ 

ਅਕਾ�ਟ ਧਾਰਕ ਦਾ 

ਨਾਮ:_____________________ 

ਬ�ਕ �ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________ 

ਬ�ਕ �ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ: ___________________ 

ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ: ________________ 

16.  ਕਾ�ਤਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ  (ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠ� ਕੇ ਤ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)  

        ___________________                                                    _________________________ 

(ਖਪਤਕਾਰਾ ਦ ੇਦਸਤਖਤ)                                                    (ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਸਰਫ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ: 

 ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲ�  ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਮੁਤਾਿਬਕ ਚੈ�ਕ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ।  

imqI:                                                                                  ਏ.ਈ / ਏ.ਈ.ਈ. ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

                                                              ਡੀਐਸ-ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 
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Additional Verification Form (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਫੇਜ਼ -2) 

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਿਫਕਸ਼ੇਨ ਫਾਰਮ ਿਜੱਥੇ  ਕਸਬਾ / �ਿਹਰ / ਰਾਜ ਜ� ਦੇ� ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦ ੇ  ਖਪਤਕਾਰਾ ਂ

ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਾ ਂਸਕੈਨ ਕਾੱਪੀ ਨੰੂ ਕਾਸਤਕਾਰ ਜਮ� ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ। 

 

1. ਮ� (ਮਾਲਕ) ਸ�ੀ._____________________ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼�ੀ _______________________ ਿਪੰਡ 

_______________ ਿਜ਼ਲ�ਾ __________ ਫੋਨ _____________;  ਿਪੰਡ ___________, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 

________________ ਿਵਖੇ ਿਟਊਬਵੈਲ ਕੁਨ� ਕ�ਨ ਖਾਤਾ ਨੰ. ______________ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ�। ਇਸ ਸਮ� 

ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਕਾਸ਼ਤ) ਸ�ੀ ____________________ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼�ੀ _______________ ਿਪੰਡ 

_______________ ਿਜ਼ਲ�ਾ _________________ ਫੋਨ __________ ਵੱਲ�  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ� 

ਡੀਬੀਟੀਈ ਫੇਸ -2 ਲਈ ਇੰਟਾਈਟਲਮ�ਟ ਫਾਰਮ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜਮ�� ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ/ ਜਮ�� ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹ� 

(ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ) । 

 

 

2. ਮ� ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਦਾ ਲਾਭ ਕਾ�ਤਕਾਰ ਸ�ੀ ____________________  ਪੁੱ ਤਰ 

 �ਾਖਾ _______________ (ਕਈੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬ�ਕ) ਿਜਵ� ਿਕ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ ੈਦੇ 

ਬ�ਕ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

 

(ਕਾ�ਤਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)            (ਖਪਤਕਾਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ) 

ਪੂਰਾ ਪਤਾ (ਿਜਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹ)ੈ 

____________________ 
____________________________ 

ਫੋਨ ਨੰ. ___________________ 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 

ਿਸਰਫ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ: 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੱ�  ਉਪਰਕੋਤ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਮਤੁਾਿਬਕ ਚ�ੈਕ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ।  

 ਜ� ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਾਰਨ,  ਉਪਰੋਕਤ ਜਮ�� ਵੇਰਵੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 

ਪਾਸ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

imqI:                                                                     ਏ.ਈ / ਏ.ਈ.ਈ. ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

                                                                                ਡੀਐਸ-ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 

 


