
അപേക്ഷഫാറം 
പ്രധാന്മന്ത്രി കിി ാാന്കകാമ്മാന്കകനി ധി ക(കേി .എം.ിി ാാന്ക) 

 

കകകകകൃഷി ഭവന്കകകക............................................  
കകകകപലാക്ക്കകകകകക............................................ 
കകകകതാലൂക്ക്കകകകക..............................................കക 
കകകകജി ല്ലകകകകകകകക................................................ക 
 

1 അപേക്ഷിന്റെകപേര ് :  

1a അച്ഛന്റെക/അമ്മയുന്റെ/ഭര്ത്താവി ന്റെകപേര്. :  

1b പമല്കകവി ലാാം. 
 
 
 

:  

1c പോസ്്റ്റകഓഫീാ ് :  

1d േി ന്കകപിാഡ്. :  

2 ന്റമാബൈല്കകകനമ്പര്ത്ക :  

3 പുരുഷന്കക/കസ്ത്രീ/കഭി ന്നകലി ംഗം. :  

4 ിര്ത്ഷിന്റെകവി ഭാഗം. : േട്ടി ികജാതി /കേട്ടി ികവര്ത്ഗം/OBC/SEBC/ന്റോതുകവി ഭാഗം 

5 അപേക്ഷിന്റെകആധാര്ത്കകനമ്പര്ത്കക/കആധാര്ത്കക
എന്പറാള്ന്റമെ്കനമ്പര്ത്കകക(പിാപ്പി കനല്കുി) 

:  

6 ജനനകതീയ്യതി , വയസ്്സക(1/2/2019കല്കക) :  

7 പറഷന്ിാര്ത്ഡ്കനമ്പര്ത്ക   

8 അപേക്ഷിന്റെകൈാങ്കക്അക്കൗണ്ട് ക്നമ്പര്ത്കകവി വരങ്ങള്കക 
(ാവയംകാാക്ഷയന്റപ്പടുതി യകോാ്കബുക്കി ന്റെകേിര്ത്പ്പ്കക്്െക്കംകന്റുക)  ി)കകകക 

അക്കൗണ്ട് ്കനമ്പര്ത്ക :  

ൈാങ്കി ന്റെകപേര ് :  

ബ്രാഞ്ച ് :  

ഐ.എഫ്കഎാ.്ാി കപിാഡ ് :  

9 കുടുംൈാംഗങ്ങളുന്റെകഓപരാരുതരുന്റെയുംകകബിവശകഭൂമി യുന്റെകവി സ്തീര്ത്ണംക(2018-19 -ന്റലകഭുനി കുതി ക
രാീതി കക്്െക്കംകന്റുക)  ി) 

ക്രമക
നം 

കുടംൈാംഗതി ന്റെകപേര ് വയസ്സ ്
കൂടുംൈനാഥനുമായു്്ക
ൈന്ധം 

കകകകബിവശഭൂമി യുന്റെകവി വരങ്ങള്ക 

വി പല്ലജക്/കതാലൂക്ക ്
കഅവിാശക
തരംക(ാവന്തം, 
കൂട്ടവിാശം) 

വി സ്തീര്ത്ണംക
(ന്റെക്ടറി ല്കക) 

കാര്ത്പേകനം.കക& 
ാൈക്ഡി വി ഷന്ക 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
ആന്റിക  ............................................. (വിസ്തീർണം ഹെക്ടറിൽ) 

 കർഷക രജിസ്ട്രേഷൻ  നമ്പർ 

   വിട്രേജ്............................................................... 



 
 

ാതയപ്രസ്താവന 
 

1)ഞാന്കക ......................................... അപേക്ഷയി ല്കക പ്രസ്താവി ച്ചി രി ക്കുന്നക ിാരയങ്ങള്കക എല്ലാംക തന്റന്നക
ാതയമാന്റെന്നംകപരഖന്റപ്പടുതി യകവി വരങ്ങള്കകഏന്റതങ്കി ലം, എപപ്പാന്റെങ്കി ലംകന്റതറ്റാെ്കഎന്ന്കന്റത്ി യുന്നകേക്ഷംക
െി ക േദ്ധതി ക പ്രിാരംക എനി ക്കുക അനുവദി ക്കുന്നക മുഴുവന്കക ആനൂകൂലയങ്ങളുംക നി യമാനുസൃതംക തി രി ന്റിക
വസൂലാക്കുന്നതി നുംക ക നി യമംക അനുശാാി ക്കുന്നക നെേെി ിള്കക പനരി ടുന്നതി നുംക ാമ്മതമാെക് എന്ന്ക ഇതി നാല്കക
ാതയപ്രസ്താവനകന്റുക)  ന്ന. 
 
2) പമല്കകേദ്ധതി യി ല്കകഅംഗമാകുന്നതി ന്കഅപേക്ഷകാമര്ത്പ്പി ക്കുന്നകഞാന്കകേദ്ധതി യി ല്കകനി ന്നംകഒെി വാക്കന്റപ്പടുന്നക
ിാറ്റഗറി യി ല്ന്റപ്പട്ടകവയ ി കഅന്റല്ലന്ന്കാതയപ്രസ്തവാനകന്റുക)  ന്ന. 
 
3) േദ്ധതി യുന്റെക നെതി പ്പി നായി ക നി ര്ത്േെെക ാംവി ധാനതി ന്ക എന്റെക ആധാര്ത്കക വി വരങ്ങള്കക
േരി പശാധി ക്കുന്നതി ന്കാമ്മതമാെ്കഎന്ന്കാതയപ്രസ്താവനകന്റുക)  ന്ന. 
 
 
 
 
സ്ഥലംക:       അപേക്ഷിന്റെകഒപ്പ ്
തീയതി ക:       പേരു ്
 
 

കൃഷി കഅാി സ്റ്റെി ന്റെകകശുോര്ത്ശ 
 

അപേക്ഷിന്കക പരഖന്റപ്പടുതി യക വി വരങ്ങള്കക േരി പശാധി ച്്ചക ശരി ന്റയന്ന്ക ിന്റണ്ട് തി നാല്കക അപേക്ഷക ശുോര്ത്ശക
ന്റുക)  ന്ന. 
 
 
സ്ഥലംക:       കൃഷി കഅാി സ്റ്റെി ന്റെകഒപ്പ ്
തീയതി ക:        
       പേരു ്
 

കൃഷി കകഓഫീാറുന്റെകഅനുമതി . 
 

പമല്കക പ്രസ്താവി ച്ചക ക വി വരങ്ങള്കക േരി പശാധി ച്്ചക ശരി ന്റയന്ന്ക ിന്റണ്ട് തി നാല്കക അപേക്ഷിന്ക ആനുകൂലയംക
അനുവദി ക്കുന്ന. 
 
 
സ്ഥലംക:       കൃഷി കകഓഫീാറുന്റെകഒപ്പ ്
തീയതി ക:        
       പേരു ്
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



അപേക്ഷകര്അറിഞ്ഞിരിപേണ്ടകാരയങ്ങള് 
 
കുടുംൈംകഎന്നാല്കകിർഷിൻ, അപേെതി ന്റെകഭാരയകഅവരുന്റെകപ്രായപൂർതി യാവാതകകുട്ടി ിള്കകഎന്നി വർകകൾന്റപ്പടുന്നതാെ്കകക 

 
പ്രാഥമി ികഅർെതകമാനദണ്ഡംക 
ാംസ്ഥാനകാര്ത്ക്കാരി ന്റെകലാന്കഡ്കറി ക്കാര്ത്ഡ്കപ്രിാരംക01-02-2019തീയതി യി ൽകരണ്്ട് കന്റെക്ടറി ല്കകിവി യാന്റതകവി സ്തീര്ത്ണമു്്ക
കൃഷി ഭൂമി കബിവശമു്്കകന്റുറുിി െകനാമമാത്രകിര്ത്ഷികകുടുംൈം.കക 

 
േദ്ധതി കആനുകൂലയംക 
േദ്ധതി കപ്രിാരംകരാജയത്കഒട്ടാന്റികഅർെതയുള്ളകന്റുറുിി െകനാമമാത്രകിര്ത്ഷിക കുടുംൈംഗങ്ങള്ക്കക്താന്റെപ്പറയുംക
വി ധംകാാമ്പതി ികആനുകൂലയംകലഭയമാക്കുന്നതാെ്. 
എ)കരണ്്ട് കന്റെക്ടറി ൽകിവി യാന്റതകകൃഷി ഭൂമി കബിവശമു്്കിര്ത്ഷിര്ത്ക്്കകഒരുകവര്ത്ഷംകഒരുകകുടുംൈതി ന്ക6000/- രൂേകക
ആനുകൂലയംകകമൂന്നഗഢുക്ക്ായി കനാലമാാതി ന്റലാരി ക്കല്കകലഭയമാക്കുന്നതാെ്. 

ൈി )ക2018-19കാാമ്പതി ികവര്ത്ഷതി ല്കകആദയഗഢുവി ന്റെകിാലാവധി ക01/12/2018കമുതല്കക31/03/2019കവന്റരയാെ്. 
ഒെി വാക്കന്റപ്പടുന്നവർ 

 താന്റെപ്പറയുന്നകകയര്ത്ന്നകാാമ്പതി ികനി ലവാരമു്്വയ ി ിൾകേദ്ധതി കപ്രിാരമു്്കആനുകൂലയതി ന്കഅര്ത്െരല്ല. 
 a) ാവന്തമായി കസ്ഥാേങ്ങപ്ാെനുൈന്ധി ച്ചകവസ്തുകകെമിൾകക 
 b)ിർഷിക കുടുംൈതി ൽക ഒപന്നാക അതി ലധി ിപമാക അംഗങ്ങൾക താന്റെക േറയുന്നക വി ഭാഗതി ൽക കൾന്റേട്ടാൽകക

ആനുകൂലയതി ന്കഅര്ത്െരല്ല. 

 ഭരെഘെനകസ്ഥാേനങ്ങ്ി ന്റലകനി ലവി ല്്തുംകമുന്പു്്തുമായി ടുളള്്കകപദയാഗസ്ഥര്ത്ക 

 നി ലവി ല്്തുംക മുന്പു്്തുമായി ടുളള്്ക മന്ത്രി മാര്ത്ക,ക പലാിക ാഭാംഗങ്ങള്ക,ക രാജയാഭാംഗങ്ങള്ക,ക
നി യമാഭാംഗങ്ങള്ക,ക പസ്റ്ററ്റ്ക ലജി പേറ്റീവ്ക ിൗണ്ാി ല്കക അംഗങ്ങള്ക,ക പമയര്ത്മാര്ത്ക,ക ജി ല്ലാേഞ്ചായത്ക
അദ്ധയക്ഷന്മാര്ത്ക, 

 പിന്ദ്രക ാംസ്ഥാനക ാര്ത്ക്കാര്ത്കക ക ഓഫീസുി്ി ലംക ആകകപട്ടാെമാ്ക സ്ഥാേനങ്ങ്ി ലംക ാര്ത്േീാി ല്്വരുംക
വി രമി ച്ചവരുമായകകപദയാഗസ്ഥര്ത്കക(ക്ലാാ്ക4/ ഗ്രൂപ്പക്കD ഒെി ന്റിയുള്ളക)കക 

 പിന്ദ്രക ാംസ്ഥാനക ാര്ത്ക്കാര്ത്കക ക ഓഫീസുി്ി ലംക ആകകപട്ടാെമാ്ക സ്ഥാേനങ്ങ്ി ലംക ാര്ത്േീാി ല്്വരുംക
വി രമി ച്ചവരുമായകകപദയാഗസ്ഥര്ത്കക(ക്ലാാ്ക4/ ഗ്രൂപ്പക്കD ഒെി ന്റിയുള്ളക)കക 

 പിന്ദ്രകാംസ്ഥാനകാര്ത്ക്കാര്ത്കക കഓഫീസുി്ി ലംകആകകപട്ടാെമാ്കസ്ഥാേനങ്ങ്ി ല്കകനി ന്നംകവി രമി ച്ച്, പ്രതി മാാംക
10000/- രൂേപയാകഅതി ല്കകകൂടുതപലാകകകന്റേന്ഷന്കകആനുകൂലയംകലഭി ക്കുന്നവർക(ക്ലാാ്ക4/ ഗ്രൂപ്പക്കD ഒെി ന്റിയുള്ളക) 

 അവാാനകകഅന്റസ്സസ്സ്ന്റമെ്കവർഷംകഇന്ിംകൊസ്കകഅെച്ചവർകകക 

 ന്റപ്രാഫഷെല്കക പജാലി യി ല്കകഏര്ത്ന്റപ്പട്ടി ടുളള്്വര്ത്കക (പഡാക്ടര്ത്ക,കഎഞ്ചി നീയര്ത്ക,ക വക്കീൽ, ആർക്കി ന്റെക്്ട, ുാർപട്ടർഡക്
അക്കൗണ്ട് െ്കതുെങ്ങി കനി യമാനുസൃതമായകരജി സ്റ്റർകന്റുയ്ത്കപ്രാക്ടീാ്കകന്റുക)  ന്നവർക) 

 
നി ർൈന്ധമായുംകാമർപ്പി പക്കണ്ട് കപരഖിൾകക 

 ആനൂകൂലയതി നായി ക ിര്ത്ഷിര്ത്ക,ക ൈാങ്ക്ക ോസ്സക് ബുക്ക്ക (േിര്ത്പ്പ്), 2018-19ക ന്റലക ിരംക ഒടുക്കി യക രാീത്ക (േിര്ത്പ്പ്).ക
പറഷന്കക ിാര്ത്ഡക് (േിര്ത്പ്പ)്,  ആധാര്ത്കക ിാർഡി ന്റെക ക േിര്ത്പപ്പാ, എന്പറാള്ന്റമെക് ക നമ്പപരാ, ആധാര്ത്കക ിാര്ത്ഡക്
ഇല്ലാതേക്ഷംകബൈവി ംഗ്ക ബലാന്ാ്, ഇലക്ഷന്കക തി രി ച്ചറി യി ല്കക ിാര്ത്ഡ്, NREGA പജാൈ്ക ിാര്ത്ഡ്ക തുെങ്ങി യക
പിന്ദ്രകാര്ത്ക്കാപരാകാംസ്ഥാനാര്ത്ക്കാപരാകഅംഗീിരി ച്ചി ടുളള്്കതി രി ച്ചറി യല്കകപരഖിള്ക. 

 
േദ്ധതി കനെപ്പി ലാക്കുന്നകരീതി  

 േദ്ധതി കപ്രിാരംകിര്ത്ഷിര്ത്ക്കു്്കആനുകൂലയങ്ങള്കകDBT (Direct Benefit Transfer) മുപഖനകിര്ത്ഷിരുന്റെക
അക്കൗണ്ടുി്ി പലക്കക്പനരി ട്ട്കനൽകുന്നതാെ്. 

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കം അപേക്ഷ ഡൗൺപ ോഡ് ഹെയ്യുന്നതിനം കൃഷി വകുപ്പിഹെ ഹവബ്സൈറ്റ്  
www.keralaagriculture.gov.in  ൈന്ദർശിക്കക.  

 ൈംശയ നിവോരണത്തിനോയി  
  പ ോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-425-1661 
         1800-180-1551 
 Whatsapp No.9447051661 
 ഇഹെയിൽ  info@krishi.info 
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