കീടനാശിനി ലലസന്സ് -മാര്ഗ്ഗ നിര്ഗ്ദേശ്
ഇന്സസക്ടിസിലസ ് ആക്ടിസ് 1968 & ഇന്സസക്ടിസിലസ ് റൂ സ് 1971 പ്രകാരം കീടനാശിനി
ഉത്പാദനം, സമാത്ത വിതരണം, ചില്ലറ വില്പന, കദമഴ്സിയല്സപസ്റ്റ് ് കദോാ ഒപ്പദറഷന് എന്നീ
പ്രവര്ഗ്ത്തന്ളില് ഏര്ഗ്സപ്പടുന്നവന്നവര്ഗ് നിര്ഗ്േിഷ്ട ലൈസ ലലസന്സ് എടുന്നവത്തിരികണംണം പുതിയ ലലസന്സ്
എടുന്നവക്കുന്നവര്ഗ് മാത്രം ദ ാം നം II ല് അദപക്ഷ നല്കിയാല് മതി സചകണം് ലിസ്റ്റ് ് (അനുബന്ധം 1,2,3 )
പ്രകാരം ഉള്ള ദരഖക സഹിതം ബന്ധസപ്പട്ട കൃഷി ഭവന് മുദഖനയാണ് ലലസന്സിംഗ്
അദതാറിറ്റികണം് അദപക്ഷ നല്കാന്
ക്രമ
നം

1

ലലസന്സ് തരം

അദപക്ഷിദകണംണ്ട
ദ ാം *
ദ ാം നം II

ലലസന്സ്
നല്ദകണ്ട ദ ാം *
ദ ാം നം III

ലലസന്സ്
നല്ദകണ്ട വ്തി
JDA (PP)

കീടനാശിനി ഉത്പാദന
ലലസന്സ് (Manufacturing
licence)
കീടനാശിനി സമാത്ത വിതരണ
ദ ാം നം II
ദ ാം നം III
JDA (PP)
2
ലലസന്സ് (Whole sale
distribution licence)
കീടനാശിനി ചില്ലറ വില്പന
ദ ാം നം II
ദ ാം നം III
DDA (E&T)
3
ലലസന്സ്
(Retail licence)
സപസ്റ്റ് ് കദോാ ഒപ്പദററ്റര്ഗ്
ദ ാം നം II
ദ ാം നം III
JDA(PP)
`4
ലലസന്സ്
( Commercial Pest control
operation licence )
*As per Insecticide (Ammendment) rule 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary
– G.S.R. 399 (E) dt. 20/04/2018

കീടനാശിനി ലലസന്സ് - അദപക്ഷ സമര്ഗ്പ്പിക്കുദ ാ

ശ്രദ്ധിദകണംണ്ട കാര്്

 കീടനാശിനി ഉത്പാദനം, സമാത്ത വിതരണം, ചില്ലറ വില്പന, കദമഴ്സിയല്സപസ്റ്റ് ് കദോാ
ഒപ്പദറഷന് എന്നീ ലലസന്സ് പുതുതായി എടുന്നവക്കുന്നതിനു മാത്രം ദ ാം നം II ല് അദപക്ഷ
നല്കിയാല് മതി അദപക്ഷിയില് ലലസന്ുമായി ബന്ധസപ്പട്ട എല്ലാ വിവര്ളം
പൂരിപ്പിച്ചിരികണംണം ബാധകമല്ലാത്തവ ബാധകമല്ല എന്ന് ദരഖസപ്പടുന്നവത്തിയിരികണംണം
 ദപരം ദമല് വിലാസദത്താദടാപ്പം ദ ാണ് നം ഇ സമയില് ഐ ി എന്നിവ
കൂടി ഉണ്ടാവണം അദപക്ഷയില് ക്രമ നം 4 (a) & (b) യില് ബില് ിംഗ്ട കടമുറി നം വ്തമായി
എള്ളൃതിയിരികണംണം ഇതിന് സതളിവായി
എ സവന്തം സകട്ടിടമാസണങ്കില് ഒണര്ഗ്ഷിപ്പ് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റ്
ബി വാടക ദകട്ടിടമാസണങ്കില് സകട്ടിട ഉടമയുസട സമ്മത പത്രവം സകട്ടിടത്തിസെ നികുതി
അടച്ചതിസെ പകര്ഗ്പം
സി പഞ്ചായത്ത്ട മുന്സിപ്പാലിറ്റി ട ദകാര്ഗ്പ്പദറഷനില് നിന്നുള്ള ലലസന്സ്
 അദപക്ഷയില് ക്രമ നം 4(c) & (d) -യുമായി ബന്ധസപ്പട്ട സത്വാങ്്ൂലം സമര്ഗ്പ്പിച്ചിരികണംണം
 ക്രമ നം 5 a. ല് അദപക്ഷകന് തന്നയാദണാ സടക്നികണംല് ദപര്ഗ്സണ് ട അദപക്ഷകന് സടക്നികണംല്
ദപര്ഗ്സസണ നിയമിക്കുകയാദണാ എന്ന് മാര്ഗ്കണം് സചരികിരികണംണം മിനിമം ദയാഗ്ത ഉദണ്ടാസയന്ന്
ഉറപ്പാകണംണം (സാക്ഷ്സപ്പടുന്നവത്തിയ സര്ഗ്ട്ടി ിദകണംറ്റിസെ പകര്ഗ്പ്പ് , നിയമന ഉത്തരവ്, ദ ാലി
സവീകരിച്ച കത്ത് മുതലായവ ഹാ രാകണംിയിരികണംണം )

 ലലസന്സില് ഉ സപ്പടുന്നവദത്തണ്ടതായ കീടനാശിനികളസട വിവര് ക്രമ നം 9 ല്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതൃകയില് തസന്ന ആയിരികണംണം
 ഉത്പന്ന്ളസട ബന്ധസപ്പട്ട ഉത്പാദകരില് നിന്നും ലഭിച്ച പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റ് (നിര്ഗ്േിഷ്ട ലൈസ
മാതൃകയില് - ദ ാം നം II – അനുബന്ധം) ഹാ രാകണംിയിരികണംണം പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റില്
താസഴ പറയുന്ന വിവര് ഉദണ്ടാ എന്ന് പരിദശാധിദകണംണ്ടതാണ്
എ) ഉല്പാദകസെ ലറ്റര്ഗ് സഹ
നല്കിയിരിക്കുന്നത്
ബി) നം തീയതി

ില് ആദണാ പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റ്

സി) പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റില് ക്രമ നം 2 ല് ീലരസട ദപര്
ി)പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റില് ക്രമ നം 3 ല് ീലര്ഗ് ആരസട പകണംല് നിന്നാണ്
കീടനാശിനിക എടുന്നവക്കുന്നത്
ഇ) പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റില് ക്രമ നം 5 ല് കാലാവധി
എ ് ) ക നിയുസട പം സീലം തീയതി സഹിതം
ി പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റിസെ പകര്ഗ്പ്പ് ബന്ധസപ്പട്ട ലലസന്സിംഗ് അദതാറിറ്റികണം്
തപാല്ട ഇ സമയില് വഴി മുന്കൂട്ടി ലഭിച്ചിരികണംണം
 ലലസന്സ് ീ നിചിതിത ശീര്ഗ്ഷകത്തില് (0401-00-800-91) അടച്ചതിസെ വിവരം അദപക്ഷയില്
ദരഖസപ്പടുന്നവത്തിയിരികണംണം
 അദപക്ഷയില് അദപക്ഷകസെ പം സീലം പതിച്ചിരികണംണം
ഇതിന് പുറസമ ഉത്പാദന ലലസന്സ്, സപസ്റ്റ് ് കദോാ ഒപ്പദറഷന് ലലസന്സ് എന്നിവക്കുള്ള
അദപക്ഷകളില് താസഴ പറയുന്ന ദരഖക കൂടി ഉസണ്ടന്ന് ഉറപ്പാദകണംണ്ടതാണ്
.
 കീടനാശിനി ഉത്പാദന ലലസന്സിന് ദ ാറം നം II ല് ക്രമ നം 3 ല് കാലാവധിയുള്ള
ര ിദേഷന് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റിസെ പകര്ഗ്പ്പ് ബന്ധസപ്പട്ട കൃഷി ഒ ീസര്ഗ് ട ദനാട്ടറി
സാക്ഷ്സപ്പടുന്നവത്തിയത് ഹാ രാകണംിയിരികണംണം
 സപസ്റ്റ് ് കദോാ ഒപ്പദറഷന് ദ ാറം നം II ല് ക്രമ നം 8 ല് ആവശ്സപ്പട്ടിട്ടുള്ള ദരഖക
ഹാ രാകണംിയിരികണംണം

കീടനാശിനി ലലസന്സ് - കാലാവധി
(As per Insecticide (Amendment) rule 2015 published in the Gazette of India,
Extraordinary – G.S.R. 92 (E) dt. 05/11/2015)
 നിലവില് കീടനാശിനി ഉത്പാദന ലലസന്സ് ,സമാത്ത വിതരണ ലലസന്സ്, ചില്ലറ വില്പന
ലലസന്സ് എന്നിവകണം് പുതുകണംല് (Renewal) പ്രക്രിയ ഇല്ല
 എന്നാല് ര ിദേഷന് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റ് സപ്രാവിഷണല് ആസണങ്കില്, അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
കാലാവധിയായിരിക്കും ഉത്പാദന ലലസന്സിന്സറ കാലാവധി
 സമാത്ത വിതരണ ലലസന്സ്, ചില്ലറ വില്പന ലലസന്സ് എന്നിവയുസട കാലാവധി
അദപക്ഷദയാസടാപ്പം ഹാ രാകണംിയിരികണംിയിരിക്കുന്ന പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റിസെ
കാലാവധികനുസരിച്ചായിരിക്കും

 സപസ്റ്റ് ് കദോാ ഒപ്പദററ്റര്ഗ് ലലസന്സിസെ കാലാവധി സാധാരണ 5 വര്ഗ്ഷമാണ് എന്നാല്
അദപക്ഷദയാസടാപ്പം ഹാ രാകണംിയിരിക്കുന്ന പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംറ്റിസെ കാലാവധി 5
വര്ഗ്ഷത്തില് താസഴയാസണങ്കില് അതായിരിക്കും ലലസന്സിസെ കാലാവധി
 സപസ്റ്റ് ് കദോാ ഒപ്പദററ്റര്ഗ് ലലസന്സിസെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിനു മുന്പ് തസന്ന
പുതുദകണംണ്ടതാണ്
 കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല് ദലറ്റ് ീ അടച്ചു (ഒദരാ മാസദത്തക്കും 500 രൂപ വച്ച് ) ൂന്നു
മാസത്തിനുള്ളില് പുതുകണംിയിരികണംണം

കീടനാശിനി ലലസന്സ് - ദഭദഗതി




നിലവിസല ലലസന്സില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവര്ളില് എസന്തങ്കിലം വ്ത്ാസം വന്നാല് (ഉദാ
ദപര്, ദമല്വിലാസം, സകട്ടിട ന ര്ഗ്, സടക്നികണംല് സപഴ്സണല്) ഉടന് ആ വിവരം സവള്ള ദപപ്പറില്
അദപക്ഷ ( അനുബന്ധം 5) തയ്യാറാകണംി ബന്ധസപ്പട്ട ദരഖകളമായി ലലസന്സിംഗ്
അദതാറിട്ടിസയ കൃഷിഒ ീസര്ഗ് മുഖാന്തിരം അറിയിച്ചു ലലസന്സില് ആവശ്ാമയ ദഭദഗതി
യഥാസമയം വരദത്തണ്ടതാണ്
നിലവിസല ലലസന്സില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്പന്ന് വില്ക്കുന്നത്തിനുള്ള കാലാവധി
കഴിയുന്നതിനു മുന്പ് തസന്ന ലലസന്സില് കൂട്ടി ദചര്ഗ്ദകണംണ്ടതായ ഉത്പന്ന്ളസട ലിറം
(നിചിതിത മാതൃകയില് ) പുതിയ പ്രിന്സിപ്പല് സര്ഗ്ട്ടി ികണംംം, അസല് ലലസന്ും നിചിതിത
ീസ് ടുന്നവകണംിയ സചല്ലാന് സഹിതം സവള്ള ദപപ്പറില് അദപക്ഷ തയ്യാറാകണംി, ലലസന്സിംഗ്
അദതാറിട്ടികണം് കൃഷിഒ ീസര്ഗ് മുഖാന്തിരം നല്ദകണ്ടതും , ലലസന്സില് ആവശ്ാമയ ദഭദഗതി
യഥാസമയം വരദത്തണ്ടതുമാണ് ദഭദഗതിക്കുള്ള അദപക്ഷദയാസടാപ്പം നിചിതിത മാതൃകയിലള്ള
സത്വാ്്ൂലം കൂടി ഹാ രാകണംിയിരികണംണം

കീടനാശിനി ലലസന്സ് ഉടമക

പാലിദകണംണ്ട നിബന്ധനക

(As per Insecticide (Ammendment) rule 2018 – G.S.R. 399 (E) dt. 20/04/2018)










ലലസന്സ് കാണത്തകണം വിധത്തില് കടയില് പ്രദര്ഗ്ശിപ്പിദകണംണ്ടതാണ~
കീടനാശിനികളസട ലദനംദിന ദസ്റ്റ് ാക്കും വില വിവരവം കടയില് പ്രദര്ഗ്ശിപ്പിദകണംണ്ടതാണ ~
ലലസന്സില് ഉ സപ്പടാത്ത ര കീടനാശിനിയും വിപണനം നടത്താന് പാടുന്നവള്ളതല്ല
ലലസന്സില് ഉ സപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഉത്പാദകര്ഗ്ടവിതരണകണംാരില് നിന്നുമാത്രദമ ലലസന്സില്
പറയുന്ന ഉത്പന്ന് വാ്ി വിപണനം നടത്താന് പാടുന്നവള്ളൂ
എല്ലാ ലലസന്സ് ഉടമകളം നിചിതിത മാതൃകയിലള്ള (അസപ്പന് ിക്സ് ് ബി ) ര ിസ്റ്റ് റില് ദസ്റ്റ് ാകണം്ട
സസയില്സ് വിവരം എള്ളൃതി ുക്ഷിദകണംണ്ടതാണ~
എല്ലാ മാസവം 5ന് മുന്പ് ദസ്റ്റ് ാകണം്ട സസയില്സ് വിവരം ലലസന്സിംഗ് അദതാറിട്ടിസയ
അറിയിച്ചിരികണംണം (അനക്സ് ര്ഗ് -7)
കീടനാശിനി ഉല്പാദകര്ഗ് സടക്നികണംല് ദേ ്, ദ ാര്ഗ്മുദലഷന് എന്നിവയുസട ദസ്റ്റ് ാകണം്ട സസയില്സ്
വിവരം യഥാക്രമം അസപ്പന് ിക്സ് ് സി 1 , അസപ്പന് ിക്സ് ് സി 2 എന്നീ മാതൃകകളില് എള്ളൃതി
ുക്ഷിദകണംണ്ടതാണ~
കീടനാശിനി ഉല്പാദകര്ഗ് സടക്നികണംല് ദേ ്, ദ ാര്ഗ്മുദലഷന് എന്നിവയുസട ദസ്റ്റ് ാകണം്ട സസയില്സ്
സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിദപ്പാര്ഗ്ട്ട് യഥാക്രമം അസപ്പന് ിക്സ് ് ി 1 , അസപ്പന് ിക്സ് ് ി 2 എന്നീ
മാതൃകകളില് തയ്യാറാകണംി ലലസന്സിംഗ് അദതാറിട്ടിസയ അറിയിച്ചിരികണംണം

Annexure 1
CHECK LIST FOR GRAND OF LICENCE TO MANUFACTURE INSECTICIDES
Name and Address of Applicant :

Sl.
No.
1
2
3

Particulars
Application in Form II
(It should be complete in all respect and the required document should be attached)
ID proof of the Applicant
(Adhar / Election ID)
Address proof of the premise where the insecticides shall be manufactured
(Ownership certificate for own building/ lease agreement with copy of the building
tax receipt of the owner)

4

Certified copy of the Certificate of Registration of the insecticide ( Notary attested )

5

Licence from the local body

6

Building suitability certificate in the format attached

7

Job Offer and Job acceptance letters of Technical person posted along with attested
copy of Educational qualification – Master’s degree in Chemistry with a doctorate or
a Graduate degree in Chemical engineering for manufacture of technical grade
pesticides / a Graduate degree in Agriculture science with Chemistry for
manufacture of pesticide formulations.
List of insecticides for which Manufacturing licence is required with CIB Registration
number and validity
Original chalan duly countersigned by the concerned Agricultural Officer for the fee
remitted @ Rs.2000/ product to a maximum of Rs.20000/under H/A 0401-00-800-91
Certificate regarding Plant and machinery (as in the web site of DPPQ &S), Safety
devices and first aid facilities (as per Chapter VIII of Insecticide Rules 1971)

8
9

10

Page No.

Certificate
Certified that
1. I have verified the applications and connected documents and satisfied myself that the
applicant has produced all the required documents for the grant of licence.
2. I have verified the product list and all the details have been furnished and no banned
pesticides have been included in the list.
Signature of the Agricultural Officer with seal
Counter signed
Signature of Deputy Director of Agriculture (E &T) with seal

Annexure 2
CHECK LIST FOR GRAND OF LICENCE TO SELL/STOCK OR EXHIBT FOR SALE OR
DISTRIBUTE INSECTICIDES
Name and Address of Applicant :

Sl.
No.
1
2
3

Particulars
Application in Form II
(It should be complete in all respect and the required document should be attached)
ID proof of the Applicant
(Adhar / Election ID)
Address proof of the premise where the insecticides shall be stored/sold
(Ownership certificate for own building/ lease agreement with copy of the building
tax receipt of the owner)

4

Licence from the local body

5

Building suitability certificate in the format attached

6

Job Offer and Job acceptance letters of Technical person posted along with attested
copy of Educational qualification – Graduate in Agriculture/Bio chemistry/Bio
technology/Life science/ Science with chemistry or botany or zoology from a
recognized university or Institute OR One year diploma course in Agriculture/
Horticulture or related subjects with course content on plant protection and
pesticide management.
List of insecticides in the prescribed format as in the application Form No. II
Principal certificate in Appendix form attached to the application Form No. II
( It should be complete in all respect , especially the No. ,date of issue,
authorization of the dealer, distribution details, validity, signature with seal)
Original chalan duly countersigned by the concerned Agricultural Officer for the fee
remitted @ Rs.500/ product to a maximum of Rs.7500/- in Urban areas ( Corporations
and Muncipalities) and @ Rs.100/ product to a maximum of Rs.1500/- in Rural Areas
( Panchayats) under H/A 0401-00-800-91
Other Details
(List , if any)

7
8

9

10

Page No.

Certificate :

Certified that

1. I have verified the applications and connected documents and satisfied myself that the
applicant has produced all the required documents for the grant of licence.
2. I have verified the product list and all the details have been furnished and no banned
pesticides have been included in the list.
Signature of the Agricultural Officer with seal
Counter signed
Signature of Deputy Director of Agriculture (E &T) with seal

Annexure 3
CHECK LIST FOR GRAND /RENEWAL OF LICENCE TO STOCK AND USE OF
INSECTICIDES FOR COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS.
Name and Address of Applicant :

Sl.
No.
1
2
3

Particulars
Application in Form II
(It should be complete in all respect and the required document should be attached)
ID proof of the Applicant
(Adhar / Election ID)
Address proof of the premise where the insecticides shall be stored/sold
(Ownership certificate for own building/ lease agreement with copy of the building
tax receipt of the owner)

4

Licence from the local body

5

Building suitability certificate in the format attached

6

Attested copy of Educational qualification of pest control operator – Graduate in
Agriculture/ Science with chemistry & 15 days training from CFTRI Mysore, Indian
Grain Storage Institute Hapur and National Plant Protection Training Institute
Hyderabad
List of insecticides in the prescribed format as in the application Form No. II
Principal certificate in Appendix form attached to the application Form No. II
( It should be complete in all respect , especially the No. ,date of issue,
authorization of the dealer, distribution details, validity, signature with seal)
Original chalan duly countersigned by the concerned Agricultural Officer for the fee
remitted @ Rs.1000/- under H/A 0401-00-800-91
Supporting documents as per Item No. 8 in Form No.II
( Certificate f Registration of Fumigation Agency and Certificate of accreditation of
fumigation operator for undertaking fumigation)

7
8

9
10

Page No.

Certificate
Certified that
3. I have verified the applications and connected documents and satisfied myself that the
applicant has produced all the required documents for the grant of licence.
4. I have verified the product list and all the details have been furnished and no banned
pesticides have been included in the list.
Signature of the Agricultural Officer with seal
Counter signed
Signature of Deputy Director of Agriculture (E &T) with seal

Annexure 4

Building suitability certificate
Certified that I have physically verified the premises where the
insecticides are going to manufacture or being manufactured / going to
stock/ sold or being stocked/sold and found that the building No.---------------------situated in ------------------------ panchayat is not in residential
area and no food articles are stored in any of the above premises. Also
certified that the said building is suitable for the above purpose.

Place
Date

Signature of the Agricultural Officer
Name and Seal

Counter signed

Deputy Director of Agriculture (E&T)

Annexure 5

ദപ്രഷിതന്,

സവീകര്ഗ്ത്താവ് ,

സര്ഗ്,
വിഷയം :- കീടനാശിനി ഉല്പാദന ട വിതരണ ലലസന്സ് – ദഭദഗതി
സംബന്ധിച്ച്:ുചന :- ലലസന്സ് നം
--------------------------------------------------- എന്ന ദപരിലള്ള --------------------------ന ര്ഗ് ലലസന്സില് ദരഖസപ്പടുന്നവത്തിയിരിക്കുന്ന താസഴ പറയുന്ന വിവര്ളില് മാറ്റ്
ഉള്ളതിനാല്
ലലസന്സില് അവശ്മായ ദഭദഗതി വരത്തി നല്കണസമന്നു
അദപക്ഷിച്ചു സകാള്ളുന്നു
1. നിര്ഗ്മ്മാണ യുണിറ്റ് ട വിപണന യുണിറ്റിസെ ദമല്വിലാസം :
( സകട്ടിട ന ര്ഗ് ഉ സപ്പസട)

2. ലലസന്സിയുസട ദപരം ദമല്വിലാസവം
( ദ ാണ് നം & ഇ സമയില് സഹിതം)
3. സടക്നികണംല് ദപഴ്സണലിസെ ദപരം ദയാഗ്തയും

:

:

4. കൂട്ടി ദചര്ഗ്ദകണംണ്ട കിടനാശിനികളസട ലിസ്റ്റ് ് (അനക്സ് ര്ഗ് 5 പ്രകാരം ):
5. കൂട്ടി ദചര്ഗ്ദകണംണ്ട കിടനാശിനിക കണം് ടുന്നവകണംിയ
6. മംള്ളവ
7.

ീും സചല്ലാന് ന രം :

സത്പ്രസ്ഥാവന
ദമല്

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

വസ്തുതക

ശരിയാസണന്നും
Insecticide
(Ammendment) rule 2018 – G.S.R. 399 (E) dt. 20/04/2018 പ്രകാരം ദസ്റ്റ് ാകണം് ബുകണം്
എള്ളൃതി ുക്ഷിച്ചിട്ടുസണ്ടന്നും, ഉത്പാദനംട വിപണനം സംബന്ധിച്ച റിദപ്പാര്ഗ്ട്ട്
ലലസന്സിംഗ് അദതാറിറ്റികണം് ദനരിട്ടും പകര്ഗ്പ്പ് കൃഷി ഒ ീസര്ഗ്ക്കും എല്ലാ മാസവം
നല്കുന്നുസണ്ടന്നും ഇതിനാല് സത്ം സചയ്തു സകാള്ളുന്നു
സ്ഥലം :

പ്പ്

തീയതി :

ദപരം ദമല്വിലാസവം
(ദ ാണ് ന ര്ഗ്, ഇസമയില് സഹിതം)

കൃഷി ഒ ീസറൂസട ശുപാര്ഗ്ശ
അദപക്ഷകന് ഇന്സസക്ടിസിലസ ് ആക്ടിസ് 1968 & ഇന്സസക്ടിസിലസ ് റൂ സ്
1971 പ്രകാരം ലലസന്സില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനക കണം് വിദധയമായി
പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുന്നതിനാല് താസഴ പറയുന്ന ദഭദഗതി വരത്തി നല്കുന്നതിന് ശുപാര്ഗ്ശ
സചയ്തുസകാള്ളുന്നു
1.

2.
3.

സ്ഥലം :

പ്പ്

തീയതി :

സീല്

Annexure 6

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF PESTICIDES TO BE INCLUDED IN THE
LICENCE
Sl.No. Particulars of
Insecticides

Name of the
manufacture/
importer

Number of
Certification of
Registration

Details of principal
certificate number/
date of issue/ validity

Annexure 7

Monthly Statement of Stock and Sales of Insecticides for the month
of -----------------------Name of Firm

:

Address Of Firm
Land No/Mobile No
email

:
:
:

Sl
No

Product Name

1

2

Chemical Name

3

Unit Price

Quantity in Litre/ Kg

Litre

Kg

Opening
balance

4

5

6

Remarks : Imported pesticides means pesticides importing from foreign
countries
Date
Place

Receipt
During the
month
7

Total
Stock
(6+7)
8

Quantity
Sold

Closing
Balance

9

10

Appendix D1
See sub rule (4) of rule 15
MONTHLY RETURN /STATEMENT OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDES (MANUFACTURED /
IMPORTED) FOR THE PERIOD...............TO .........

Serial
No

Name of the
Insecticide

Batch
Number

Date of
expiry

Details of total
QuantityImported/manufactured
(MT)

Quantity utilized
for formulations
(MT)

Quantity sold
(MT) with
Name,address and
licence number of
purchaser

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

VERIFICATION
I .................................................do hereby verify that what is stated above is true to the bestof my knowledge and belief
based on information derived from the records.I further declare that Iam competent to verify this statement in my
capacityas ..............................(Designation).In case the information is found to be false,I shall be held responsible
under relevent provisions of the Act /Rules

Signature

:

Name

:

Seal

:

Appendix D2
See sub rule (4) of rule 15
MONTHLY RETURN /STATEMENT OF FORMULATED INSECTICIDES (MANUFACTURED /
IMPORTED) FOR THE PERIOD...............TO .........

Serial
No

Name of the
Insecticide formulation

Batch Number

Date of
expiry

(1)

(2)

(3)

(4)

Details of total Quantity of technical
grade insecticide used for formulation
(MT)
Name

Quantity

(5A)

(5B)

Total
Formulation
Sold
(MT)
(6)

VERIFICATION
I .................................................do hereby verify that what is stated above is true to the bestof my knowledge and belief based
on information derived from the records.I further declare that Iam competent to verify this statement in my capacity as
..............................(Designation).In case the information is found to be false,I shall be held responsible under relevent
provisions of the Act /Rules

Signature

:

Name

:

Seal

:

