
 

സ്വന്തമായയാ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമിയിയ ാ കൃഷി ടെയ്യുയപാള് ഹാജരായേണ്ട  യരഖകടെ  

സ്ംബന്ധിച്ച  പരാമര്ശം 

 

1.  സ്വന്തം ഭൂമിയില് കൃഷി ടെയ്യുന്ന കര്ഷകര് കരം തീര്ന്ന രസ്ീതച അടെങ്കില്  കകവശാവകാശ  സ്ര്ടിഫിേറ്റച,  

ഇതില് ഏടതങ്കിലം ഒന്നച  ഹാജരായേണ്ടതാണച   

   

2. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമിയില് കൃഷി ടെയ്യുന്ന കര്ഷകര് 

      a. ഉെമസ്ഥടെ കരം തീര്ത രസ്ീതച അടെങ്കില് കകവശാവകാശ സ്ര്ടിഫിേറ്റച  ഇതില് ഏടതങ്കിലം ഒന്നം, ടവള്ള 

 യപപ്പറിലള്ള ഭൂവുെമയം കര്ഷകനുമായള്ള രണ്ടു  സ്ാക്ഷികളുടെ സ്ാന്നിധ്യതിലള്ള ഉെപെിയം ഹാജരായേണ്ടതാണച. 

 (മാതൃക-അനുബന്ധം I) 

 

അടെങ്കില് 

 

 b. ഭൂവുെമയം കര്ഷകനുമായള്ള ടവള്ളയപപ്പറില് തയ്യാറാേി കൃഷി ഓഫീസ്ര്  സ്ാക്ഷയടപ്പടുതിയ ഉെപെി ഹാജര്

 ആയേണ്ടതാണച.  (മാതൃക-അനുബന്ധം II) 

         

 

       



 

അനുബന്ധം-I (റ്റി. ആര്(2)8254/2020 പ്രകാരം) 

ഉെപെി 
  
 കൃഷി ടെയ്യുന്നതിനച ഭൂവുെമയം കര്ഷകനും തമ്മിലള്ള ഉെപെി ……………………………. 

ആം ആണ്ടച …………………….. മാസ്ം ………………….. തീയതി …………………… 

വിയെജില് ……………………….. കരയില് …………………………… വീടില് ……………….. 

വയസുള്ള ………………………. ഒന്നാം കക്ഷിയായം, …………………………. വിയെജില് ………………………. 

കരയില് ………………………. വീടില് ………………. വയസുള്ള ………………………… രണ്ടാം 

കക്ഷിയായം താടെ പറയന്ന സ്ാക്ഷികള് മുപാടക പരസ്പരം സ്മ്മതിച്ച തയ്യാറാക്കുന്ന 

ഉെപെി. 

  

 നമ്മെില് ഒന്നാം കക്ഷിയടെ ………………………….. താലൂേില് ………………….. 

വിയെജില് ………………. എന്ന സ്ര്യേ നപറില്ടപ്പട ……………………. ഏേര് 

പുരയിെം/നി ം ........................ കൃഷി ടെയ്യുന്നതിനച രണ്ടാം കക്ഷിേച ഇന്ന മുതല് ..................... 

മാസ്യതേച താടെ പറയന്ന വയവസ്ഥകള്േച വിയധ്യമായി കൃഷിയ്ക്കച വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്ന. 

  

1. വിെടവടുതാലെന് തടന്ന െി സ്ഥ ം ഒന്നാം കക്ഷിേച വിട്ടുടകാടുയേണ്ടതാണച. 

2. കൃഷി വകുപ്പില്നിന്നം കൃഷി ടെയ്യുന്നതിനച  ഭിക്കുന്ന ആനുകൂ യം രണ്ടാം കക്ഷിേച 

കകപറ്റാവുന്നതാണച. 

3. കൂൊടത ഭൂവുെമയ്ക്കച (ഒന്നാം കക്ഷിേച ) മറ്റു കഷ്ടനഷെങ്ങടെടന്തങ്കിലം വന്നാല് 

പാടതിടനടുത വയക്തിയടെ (രണ്ടാം കക്ഷിയടെ) ചുമത യിലം 

ഉതരവാദിതവതിലം തീര്പ്പായേണ്ടതാണച. കൃഷി ടെയ്യാന് ടകാടുക്കുന്ന 

സ്മയത്തുള്ള എൊ നിയമങ്ങളും ഇതിനു ബാധ്കമാകുന്ന. 

 
ഒന്നാം കക്ഷി – .....................................  
 
 
രണ്ടാം കക്ഷി – ........................................ 
 
 
സ്ാക്ഷികള് 

1. ....................................               സ്ഥ ം: ............................. 

          തീയതി : 

 2.  ...................................... 
 
 
 

 



 
 
അനുബന്ധം – II (റ്റി. ആര്(2)8254/2020 പ്രകാരം) 

ഉെപെി 
  

 കൃഷി ടെയ്യുന്നതിനച ഭൂവുെമയം കൃഷിോരനും തമ്മിലള്ള ഉെപെി ................................. 

ആണ്ടച .......................... മാസ്ം ............................ തീയതി ............................ വിയെജില് ......................... 

കരയില് ......................... വീടില് ..................... വയസുള്ള .................................................. ഒന്നാം 

കക്ഷിയായം ................................ വിയെജില് ................................... കരയില് .................................... 

വീടില് ................................. വയസുള്ള ................................... രണ്ടാം കക്ഷിയായം താടെ പറയന്ന 

സ്ാക്ഷികള് മുപാടക പരസ്പരം സ്മ്മതിച്ച തയ്യാറാക്കുന്ന കരാര്. 

 

 നമ്മെില് ഒന്നാം കക്ഷിയടെ ...................................... താലൂേില് .......................................... 

വിയെജില്  ...................................... എന്നീ സ്ര്യേ നപറുകെില്ടപ്പട ……………...................... 

ഏേര് പാെം / പുരയിെം ...................................... കൃഷി ടെയ്യുന്നതിനച രണ്ടാം കക്ഷിേച ഇന്ന 

മുതല് ............................ മാസ്യതേച താടെ പറയന്ന വയവസ്ഥകള്േച വിയധ്യമായി 

കൃഷിയ്ക്കച വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്ന. 

 
2. വിെടവടുതാലെന് തടന്ന െി സ്ഥ ം ഒന്നാം കക്ഷിേച വിട്ടുടകാടുയേണ്ടതാണച. 

3. കൃഷി വകുപ്പില്നിന്നം കൃഷി ടെയ്യുന്നതിനച  ഭിക്കുന്ന ആനുകൂ യം രണ്ടാം 

കക്ഷിേച കകപറ്റാവുന്നതാണച. 

4. കൂൊടത ഭൂവുെമയ്ക്കച (ഒന്നാം കക്ഷിേച ) മറ്റു കഷ്ടനഷെങ്ങടെടന്തങ്കിലം വന്നാല് 

കൃഷി ടെയ്യുന്ന വയക്തിയടെ (രണ്ടാം കക്ഷിയടെ) ചുമത യിലം 

ഉതരവാദിതവതിലം തീര്പ്പായേണ്ടതാണച. കൃഷി ടെയ്യാന് ടകാടുക്കുന്ന 

സ്മയത്തുള്ള എൊ നിയമങ്ങളും ഇതിനു ബാധ്കമാകുന്ന. 

 

ഒന്നാം കക്ഷി 

 

രണ്ടാം കക്ഷി 

 

 

സ്ാക്ഷികള് 

 1.         സ്ഥ ം: 

          തീയതി : 

 2. 



  

അനുബന്ധം – II (റ്റി. ആര്(2)8254/2020 പ്രകാരം) 

 

കൃഷി ഓഫീസ്റുടെ സ്ാക്ഷയപത്രം 

(ഒന്നാം കക്ഷിയടെ ഭൂമി സ്ംബന്ധിച് യരഖ സ്മര്പ്പിോത സ്ാഹെരയതില്) 

 

യമല് പ്രസ്താവിച് ........................................................ വിയെജിട  ................................. സ്ര്യേ 

നപറിലള്ള ................................................................ (വിസ്തീര്ണം) ഭൂമിയില് രണ്ടാം കക്ഷി 

യഥാര്ഥതില് ..................................... കൃഷി (വിെയടെ യപരച ) ടെയ്തിട്ടുണ്ടച എന്ന വിവരം 

സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്ന. 

 

 

          കൃഷി ഓഫീസ്ര് 

 

 

* ഒന്നാം കക്ഷിയടെ ഭൂമി സ്ംബന്ധിച് യരഖ സ്മര്പ്പിോത സ്ാഹെരയതില് മാത്രം യമല് 

സൂെിപ്പിച് കൃഷി ഓഫീസ്റുടെ സ്ാക്ഷയപത്രം ഹാജരായേണ്ടതാണച. (റ്റി. ആര്(2)8254/2020)  


