
പിഎം കിസാൻ പദ്ധതിപ്പകാരം അനർഹരായി കണ്ടത്തിയവർ 

കകപറ്റിയ പണം തിരിച്ചടക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന 

സാഹചരയത്തിൽ നിർബന്ധമായും മനസിലാക്കക്കണ്ട ചില കാരയങ്ങൾ 

അറിവിക്കലക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.  

 

 

• പിഎംകിസാൻ പ്പാർട്ടലിൽ കറക്ഷൻ പ് ാഡ്യൂൾ (Correction Module) എന്ന 

ഓപഷ്നിൽ ആണ ്  രിച്ചുപ്പായവരുടെയും, പിന്നീെ ് അനർഹരായി 

കടെത്തിയവരുടെയും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന ് സവയം പിരിഞ്ഞു 

പ്പാകാൻ അപ്പക്ഷ നൽകിയവടരയും പ്േർപ്േെത.് ആ ട ാഡ്യൂൾ 

തുറേുപ്പാൾ തടന്ന ടപടട്ടന്ന ് ശ്രദ്ധയിൽ ടപെുന്ന രീതിയിൽ പ്നാട്ട ്

രൂപത്തിൽ േില നിർപ്േരങ്ങൾ NIC നൽകിയിട്ടുെ്. ആയതു 

കൃതയ ായും പാലിേടപെുന്നു എന്ന് കൃഷിഭവൻ തലത്തിൽ ഉറപു 

വരുപ്ത്തെതാണ്.  

 

 
 

 

• പലപ്പാഴും അേൗെ് തിരുത്തൽ, ആധാർ കറക്ഷൻ, ടതറ്റായ 

വിവരങ്ങൾ പ്േർത്ത് പ്പായി എന്ന േില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ 

അപ്പക്ഷ പൂർണ ായും പ്ഡ്റ്റ പ്േസിൽ നിന്ന ് ഒഴുവാോൻ െി 

ട ാഡ്യൂൾ വഴി ശ്ര ിേുന്നത ് വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉൊേും . 

 

 

• ഇത്തരത്തിൽ ഒരിേൽ ടതറ്റായി ഒഴുവാേടപട്ടാൽ അവരുടെ 

വിവരങ്ങൾ എന്നപ്ന്നേു ായി പ്ഡ്റ്റ പ്േസിൽ നിന്ന ്ഒഴിവാേടപെും. 

അവടര തിരിച്ചു ടകാെുവരുന്നതിനു ശ്ര കര ായ അപ്നകം 

നെപെിശ്ക ങ്ങൾ തുെർന്ന് പാലിപ്േെിവരും. ഇതു കൃഷിഭവൻ 

തലത്തിൽ വീെും പ് ാലിഭാരം വർധിപിേുന്നതിനും,  റ്റു 

പരാതികൾേും ഇെയാകും. (പ്യാഗ്യരായ കർഷകടര പ്യാഗ്യരല്ല എന്ന ്

ടതറ്റായി പ്പാർട്ടലിൽ നൽകിയിട്ടുടെങ്കിൽ 

അത് അസാധുവാേുന്നതിനട്റ വിരോംരങ്ങൾ േുവടെ 

നൽകിയിരിേുന്നു. പ്പായിന്റ ്നപർ II റഫർ ടേയ്യുക) 

 

 



• ഒഴിവാേടപട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്പാർട്ടലിൽ ലഭയ ാണ.്   

ഇത്തരത്തിൽ പ്പാർട്ടലിൽ ഒഴിവാേടപട്ടവടര  രണം, അനർഹത , 

സവയം പിരിഞ്ഞു പ്പാകൽ എന്നിങ്ങടന വിവരങ്ങൾ നൽകി 

കൃഷിഭവൻ തലത്തിൽ ഒരു ര ിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്േെതാണ് .  വിവിധ 

ഉപ്േയാഗ്സ്ഥർ ഈ പ്പാർട്ടൽ കകകാരയം ടേയ്യുന്നതിനാൽ  െി 

വിവരങ്ങൾ പ്പാർട്ടലിൽ പ്േർത്ത ഉപ്േയാഗ്സ്ഥനട്റ ഒപു പ്പര് 

,സ്ഥാനപ്പര,് തീയതി,   എന്നിവ കൂെിപ്േർത്താൽ അത് തുെർ 

നെപെികൾേു വളടര സഹായകര ാകും. ഇത ് പ്ശ്കാസ് ടേേ് ടേയ്ത  ്

അശ്ഗ്ികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഒപിപ്െെതാണ.് 

 

• പ്കശ്രസർോപ്രാ, പിഎംകിസാൻ  സംസ്ഥാന പ്നാഡ്ൽ  ഓഫീസപ്റാ 

ഒരാടള പ്പാലും പ്നരിട്ട ് ഒഴിവാേുന്നില്ല. അതാതു പ്ലാേ ് പ്ലാഗ്ിൻ 

വഴി പ്േർേടപെുന്ന അധിക വിവരങ്ങളുടെ 

(Remarks)  അെിസ്ഥാനത്തിൽ  ാശ്ത ാണ ്   പ്സ്റ്ററ്റ ് പ്നാഡ്ൽ ഓഫീസർ 

ഒരാടള ഒഴുവാോപ്ണാ അടല്ലങ്കിൽ നിലനിർത്താപ്ണാ എന്ന ്

തീരു ാനിേുന്നത.്  

 

 

• റി ാർക്സ് പ്കാളം പൂരിപിേുപ്പാൾ വളടര ശ്രദ്ധപ്യാെു കൂെി  ാശ്തം 

വിവരങ്ങൾ പ്േർേുക. നിലവിൽ തീർത്തും 

വയക്തതയില്ലാത്തരീതിയിൽ ആണ ് റി ാർക്സ് നൽകുന്നത.് 

രരിയായരീതിയിൽ അവ എങ്ങടന നൽകണട ന്ന്  table 2 ഇൽ 

നൽകിയിരിേുന്നു. Remarks വിരേ ായി ത്തടന്നപ്േർേുവാനുള്ള 

സൗകരയവും ഉെ.് 

 

• പ്പാർട്ടൽ വഴി ഒഴുവാേടപെുന്നവർ ആനുകൂലയങ്ങൾ  തിരിച്ചെോൻ 

ോധയസ്ഥരാണ്. അത് ടകാെ് തടന്ന വളടര സൂക്ഷിച്ചു  ാശ്തം   

ടഡ്ത്ത/്ഇൻഎലി ിേിലിറ്റി  ട ാഡ്യൂൾ കകകാരയം ടേപ്യെതാണ്. 



 
 

 



ക്കപാർട്ടലിൽ അനർഹരായ കർഷകരുടട തീയതി 

നൽകുന്നതിന്  ഓപഷ്ൻ ഉണ്്ട. അതിൽ കൃതയമായ തീയതി 

നൽക്കകണ്ടതാണ ്. 

ഉദാഹരണത്തിന്, 

1. കർഷകൻ  രണടപട്ടാൽ,  രിച്ച തീയതി ആണ ്പ്പാർട്ടലിൽ നൽപ്കെത.് 

2 കർഷകന ്പ് ാലി ലഭിേുകപ്യാ/ പിഎം കിസ്സാനിൽ ര ിസ്റ്റർ ടേയ്ത വസ്തു  

കക ാറ്റടപെുകപ്യാ/വിൽേുകപ്യാ ടേയ്യുകയാടണങ്കിൽ പ് ാലി ലഭിച്ച 

തീയതി/ വസ്തു  കക ാറ്റടപട്ട തീയതി/ വിലേടപട്ട തീയതിയാണ ്

പ്പാർട്ടലിൽ നൽപ്കെത്.  

3. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന ്സവപ് ധയാ പിന്മാറുകയാടണങ്കിൽ, പിന്മാറുന്നതിനുള്ള 

കാരണം വയക്ത ായി  നസിലാേിയതിനു പ്രഷം അതിനു അനുസരിച്ചുള്ള 

അനുപ്യാ യ ായ തീയതി പ്പാർട്ടലിൽ നൽപ്കെതാണ.്  

4. കർഷകനട്റ പ്പരിൽ ഭൂ ിയില്ലാടത പിഎം കിസ്സാനിൽ ര ിസ്റ്റർ ടേയ്തവർ/ 

ആോയ നികുതി അെേുന്നു എന്ന ് കെത്തിയവർ/ ഭാരയയും ഭർത്താവും 

പിഎം കിസ്സാനിൽ ര ിസ്റ്റർ ടേയ്തു എന്ന ് കെത്തിയവർ, 

അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി  ുതൽ അപ്യാഗ്യരാണ.്  

താടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്കടബിൾ 1 ഇൽ ഉള്ള കാരണങ്ങളാൽ പിഎം 

കിസ്സാനിൽ കർഷകർ അക്കയാഗ്യരാക്കടപ്പടുന്നില്ല. (പരിഹാര 
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്ശദ്ധിക്കുക). 

Table 1.(Eligible Farmers) 

Sl. 
No 

Eligible case but submitted 
in Ineligible 

Solution 

1 
Aadhaar Invalid/Inactive 
Adhaar 

Check the aadhar details of the farmer with the 
latest e aadhar if all the details is correct then 
also showing the error send a mail to 
pmkisankerala@gmail.com 

2 

Aadhaar Not 
Verified/Aadhaar Number 
Incorrect 

Facility to edit the account number is available in 
the portal. Making a farmer ineligible means 
he/she won’t get benefits anymore or cannot 
enrol in the PM KISAN again. 

3 

Account Closed /Account 
Number Incorrect/Bank Ifsc 
Incorrect 

Facility to edit the account number is available in 
the portal. Making a farmer ineligible means 
he/she won’t get benefits anymore or cannot 
enrol in the PM KISAN again. 

4 Block Incorrect 

Facility to edit details is available in the portal. 
Making a farmer ineligible means he/she won’t 
get benefits anymore or cannot enrol in the PM 
KISAN again. 



5 Duplicate Aadhar 

Check the aadhar details of the farmer with the 
latest e aadhar if all the details is correct then 
also showing the error send a mail to 
pmkisankerala@gamil.com 

6 

Duplicate Beneficiary Name , 
Bank Account No And Bank 
Name Not Allowed For Same 
Scheme. 

Account Number should be changed - Facility to 
edit the account number is available in the 
portal. Making a farmer ineligible means he/she 
won’t get benefits anymore or cannot enrol in 
the PM KISAN again. 

7 

Gender Correction - Invalid 
Gender Value, It Should Be 
F/M/T. 

Check the aadhar status of the farmer if aadhar 
is not verified and request the farmer to correct 
the aadhar details, the issue will be resolved. 
After the verification also still the problem exist 
kindly send a mail to pmkisankerala@gmail.com 

8 
Ineligible Beneficiary. 
Beneficiary Does Not Possess 
Land In This Panchayath 

Facility to edit details is available in the portal. 
Making a farmer ineligible means he/she won’t 
get benefits anymore or cannot enrol in the PM 
KISAN again. 

9 Land Details Incorrect 

Facility to edit details is available in the portal. 
Making a farmer ineligible means he/she won’t 
get benefits anymore or cannot enrol in the PM 
KISAN again. 

10 Wrong Details 

Facility to edit details is available in the portal. 
Making a farmer ineligible means he/she won’t 
get benefits anymore or cannot enrol in the PM 
KISAN again. 

11 She Has No Land In Our Area 

Edit facility is available to change the block and 
village, request the farmer to apply in that Krishi 
Bhavan where his/her plot exists. 

12 Spelling Mismatch In Name 

Facility to edit details is available in the portal. 
Making a farmer ineligible means he/she won’t 
get benefits anymore or cannot enrol in the PM 
KISAN again. 

13 
Improper Document 
Submission 

Ask the farmer to give other documents and 
found ineligible only mark in death / ineligibility 

14 Joint Owner Eligible as per the scheme policy 

15 
If A Farmer Did Not Produce 
A Tax Receipt. 

Try other modes of verifying the agriculture 
holding in possession like a copy of title deed, 
encumbrance certificate and after verifying if the 
farmer is ineligible then resubmit with proper 
remarks if required. 

16 
Anganwadi Worker /Teacher, 
Sweeper, Class IV 

Eligible as per the scheme policy 

17 

Availing Pension by father or 
Mother Major Child is the 
applicant 

Eligible as per the scheme policy 



18 

Central and State 
Government Employees Are 
Included in Ration Card 1. 
Father/Mother is the 
beneficiary and Major Child is 
the pensioner 

Eligible as per the scheme policy 

19 

Central and State 
Government Employees Are 
Included in Ration Card 1. 
Major Child is the applicant 
and Father/Mother is 
pensioner 

Eligible as per the scheme policy 

20 

Possess Land by Major child 
and Parents and included in 
same Ration Card 

Both the applicant is eligible for the scheme 

21 

Higher Income for Major 
Child and Parents are Farmer 
but included in same Ration 
Card 

The applicant is eligible for the scheme 

22 
Two person applied in the 
same family - Parents and 
Major Children is applicant 

Both the applicant is eligible for the scheme 

23 
Land Sold Partially - Property 
given to daughter/Son 

Parents are still eligible because land is not 
completely sold 

 

പിഎം കിസ്സാനിൽ നിന്നും അക്കയാഗ്യരാക്കടപ്പക്കടണ്ട കർഷകരും 

ക്കപാർട്ടലിൽ നൽക്കകണ്ട റിമാർക്്സും   

 

Table 2 

                         Ineligible Farmer and suggested remarks. 

Sl. 
No Actual Ineligible Case Remarks Suggested 

1 Agricultural Land Nil 
The farmer does not possess land in his/her name as 
on 1.02.2019. 

2 Land Not Suitable For Cultivation No Agricultural land in possession 

3 Land Not Under Possession. 

The ownership of the agricultural holding on 
01.02.2019 was with another person not with the 
farmer. 

4 

No Agricultural Land Holding On 
01-02-2019 

The ownership of the agricultural holding on 
01.02.2019 was with another person not with the 
farmer. 



5 No Land In Applicants Name 

The farmer does not possess land in his/her name as 
on 1.02.2019. 

6 

Owns 6.765 Cents, With A House 
And Has No Cultivable Land. 

The applicant has only 6.765 cents and houses in the 
same plot do not have any cultivation in the plot. 

7 

Application Rejected Due To 
Double Entry The farmer has entered in the PM KISAN two times 

8 

Land Sold - Property given to 
daughter/Son 

The farmer has sold / gifted the property completely 
on dd.mmm.yyyy so the farmer is not eligible for the 
benefit from dd.mmm.yyyy 

9 

Farmer has income more than 1 
lakh 

On our verification it was found that the income of 
the farmer is Rs....../year, which exceeds the limit of 
eligibility. Hence the farmer is not eligible for the 
scheme 

10 Spouse Income More Than 2 Lakh 

On our verification it was found that the income of 
the farmers spouse is Rs....../year, which exceeds 
the limit of eligibility. Hence the farmer is not 
eligible for the scheme 

11 Non Resident Indian 

The applicant is an NRI with income exceeding the 
PM KISAN limit. 

12 

Wife/Husband Is Beneficiary of 
PM KISAN 

The spouse (Name) is also a beneficiary of the 

scheme, so rejecting the application submitted by 

(Name) 

13 

Applicant Requested For 
Cancellation 

The farmer has requested to remove from the benefit 

of the scheme because..............so he/she is not 

eligible for the benefit from dd.mmm.yyyy 

14 Availing Pension by farmer 
The beneficiary is getting an amount of ............. as 
pension from .............. 

15 Availing pension by Spouse 

The spouse of the beneficiary is getting an amount 
of ............. as pension from .............. 

16 

Central and State Government 
Employees Are Included In Ration 
Card - Spouse 

The Beneficiary's spouse is a 
Government/professional/etc. Hence not eligible as 
per the scheme policy 

17 Death of Beneficiary 
The beneficiary has expired on dd/mm/yyyy as per 

the death certificate number issued from. 

18 

Ex- Service Men Included In The 
Ration Card - Spouse 

The Beneficiary's spouse is a 
Government/professional/etc. Hence not eligible as 
per the scheme policy 

19 

Farmer is a Kerala Govt. Servant / 
Central Govt employee 

The Farmer is a Government/professional/etc. 
Hence not eligible as per the scheme policy 

20 

More than One Application For 
same land Duplication in Land record 



21 Paying Income Tax by Farmer 
Farmer is an income tax payee on our verification, 
hence not eligible as per the scheme policy. 

22 

The beneficiary Was Anganwadi 
Worker /Teacher, Sweeper, Class 
IV now changed to Class III 

The Beneficiary got promoted as Class III , hence not 
eligible as per the scheme policy. 

23 

The beneficiary's spouse was 
Anganwadi Worker /Teacher, 
Sweeper, Class IV now changed 
to Class III 

The Beneficiary's spouse has got promoted as Class 
III , hence not eligible as per the scheme policy. 

24 

Farmer got job in 
Government/Central Govt etc 

The Beneficiary has got a new job in (Name of the 
Institution) as (Post) on dd/mm/yyyy hence he is not 
eligible in the scheme no more. 

25 

The spouse of the farmer got job 
in Government/Central Govt etc 

The Beneficiary's spouse has got a new job in (Name 
of the Institution) as (Post) on dd/mm/yyyy hence 
he is not eligible in the scheme no more. 

 

 

 

 

II.   Revocation of Ineligible case - Instruction and Steps  

(പ്യാഗ്യരായ കർഷകടര പ്യാഗ്യരല്ല എന്ന് ടതറ്റായി പ്പാർട്ടലിൽ 

നൽകിയിട്ടുടെങ്കിൽ അത് അസാധുവാേുന്നതിനട്റ വിരോംരങ്ങൾ 

േുവടെ നൽകിയിരിേുന്നു.) 

 
Step 1. 
 Log in to your account > correction module > Revoke ineligible farmer. 
 

 



 
Step 2: 

 
Enter the Aadhaar number /Account number / Mobile number of the farmer. 
Select the reason for revoke. 

 

 
• In the upload option, a request letter from ADA on recommendation through 

Agricultural officer is to be uploaded, also note the letter should be in English. 
The revoke should be informed to the PAO as and then. 

 

• A list of revoked farmers should be maintained in a register or a physical file should 
be kept in the Krishibhavan with all the details. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sample format for the revoke letter to be given by the ADA 
concerned. 

 

From, 

The Assistant Director of Agriculture 

Block Name. 

District  

 

To 

Additional Director of Agriculture (Extn) 

State Nodal Officer, PM KISAN 

Directorate of Agriculture Development and Farmers Welfare 

Kerala 

 

Sir, 

Sub:  Revocation of ineligible cases from the ineligibility list Shri/Smt. 

(Name of the Farmer with Unique ID ) reg:- 

 

Ref: Letter received from the Agricultural officer (Name of the Krishi 

Bhavan) on date of the letter. 

 

                   As per the subject cited above, the Shri/Smt --------( name of the farmer ) 

has registered in PM KISAN scheme with the Aadhaar number :xxxx xxxx xxxx ( Unique 

ID --------) under the Name of Krishi Bhavan, Block, District on date of registration. 

The farmer was made ineligible due to (reason for the making ineligible). Agricultural 

officer of the Name of Krishi Bhavan informed that the farmer is eligible and requested 

to revoke the same in the PM KISAN portal. 

 

I kindly request the State Nodal officer to accept this letter and to sanction the revoke of 

the ineligibility of Name of the farmer at the earliest on humanitarian ground. 

 

Yours Faithfully 

 

 

Name of the ADA:       Official Seal 

 

Seal  
 


