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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3996 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െന�് സംഭരണ�ിന് �തിയ നിബ�നകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)
സിവിൽ സൈ�സ്  വ�� �േഖന�ളള െന�്
സംഭരണ�മായി ബ�െ��് �തിയ നിബ�നകൾ

എെ��ി�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2020-21 സീസണിെല െപാ� നിബ�നകളിൽ

കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ��ി പരി�രി�്
2021-22 സീസണിേല�ായി
�സി�െ���ിയി��്. 2020-21 സീസണിേല�ം
2021-22 സീസണിേല�ം െപാ� നിബ�നകൾ

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) �മി പാ��ിെന��് െനൽ�ഷി െച��
കർഷകർ ��ടമ�െട സ�തപ��ി�പകരം

കരമട� രസീത് ഹാജരാ�ണെമ�
നിബ�ന�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�. കർഷകർ �ഷി െച���് എ�്
സാ��െ����ത് ബ�െ�� �ഷി
ഓഫീസറാണ്. ഓൺൈലൻ �േഖനയാണ് ഇ�രം

സാ�� െ���ൽ നട��ത്.

(സി)
പാ��ഷി നട��വർ�് ��ടമയിൽനി�ം
കരമട� രസീത് ഹാജരാേ��ിവ��ത് �യാസം
��ി�ാനിട�ളളതിനാൽ ഇ�കാരം
നിബ�ന�ളളപ�ം ആയത് ഒഴിവാ�ി ��്
അ�വർ�ി�ി�� രീതിയിൽ ��ടമ�െട
സ�തപ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ െന�്
സംഭരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) പാ��ഷി നട��വർ�് ��ടമയിൽ നി�ം കരം
അട� രസീത് ഹാജരാ�ണെമ� നിബ�ന

നി�ർഷി�ി�ി�. �ടാെത 2021-22 സീസണിെല
െന�് സംഭരണ�ിനാ�� നിബ�നയി�ം

��ടമ�െട സ�തപ�ം ആവശ�െ���ി�.
ഇ�മായി ബ�െ��് �ഷി ഓഫീസ�െട
സാ��െ����കൾ മാ�േമ െന�്
സംഭരണ�ിൽ അവലംബി���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                       അനുബനന

നനെലല     സനഭരണന   –   നപപൊത     നെനിബനനെകള     (2020-21   സസീസണ  )

1. കൃഷനിയനിറക്കുന ഓരരപൊ സസീസണനിലന കര്ഷകര് രനെരനിടല ഓണലലൈന അരപക പ്രകപൊരന

വനിവരങ്ങള രരഖനപ്പെടുത്തുക.  രജനിരസ്ട്രേഷന നെടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്തസീകരനിചല ലൈഭനിക്കുന

തനിരനിചറനിയല നെമ്പര് പ്രകപൊരന മപൊത്രനമ അതതല സസീസണനില നനെലല സനഭരണതനിനെല

പരനിഗണനിക്കുകയുള. വവ്യകനിഗത അരപകകര്കല ആധപൊര് നെമ്പര് നെനിര്ബനമപൊണല.

2. കര്ഷകനെല ഭൂപരനിധനി നെനിയമപ്രകപൊരന ഉടമസപൊവകപൊശമുള സലൈതനില നനെല കൃഷനി

നചെയ്യുന സലൈതനിനെല മപൊത്രന സസ്വനന രപരനില അരപക സമര്പ്പെനികപൊന. കര്ഷക കൂടപൊയ്മകള

ഏനറ്റെടുത്തു നചെയ്യുന നനെലകൃഷനികല ഒര അരപകയനില പരമപൊവധനി 10  നഹെക്ടര് എനല

നെനിജനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന.

3. സസ്വനന രപരനില ഉടമസപൊവകപൊശന ഇലപൊത സലൈതല നചെയ്യുന നനെല കൃഷനികല

തപൊലകപൊലൈനിക കൃഷനി എനല രരഖനപ്പെടുതനി മനറ്റെപൊര അരപക കൂടനി സമര്പ്പെനികപൊന.

അരപകരയപൊനടപൊപ്പെന 200  രൂപ വനിലൈയുള മുദ്രപത്രതനില നെനിശനിത മപൊതൃകയനില

സതവ്യവപൊങലമൂലൈന സമര്പ്പെനികണന.

4. പപൊട ഭൂമനിയനില കൃഷനി നചെയനിരനിക്കുന കര്ഷകര്,  അവര് ഉലപ്പെപൊദനിപ്പെനിച നനെലനിനനറ

ഉടമസപൊവകപൊശന പരപൊതനി ഉനയനികനപ്പെടുനപകന സസ്വയന നതളനിയനിരകണ്ടതപൊണല.

5. കര്ഷകര് പപൊടരശഖരപൊടനിസപൊനെതനില രവണന അരപകയനില വനിവരങ്ങള

രരഖനപ്പെടുതപൊന.  ഒര പപൊടരശഖരതനില ഒനനിലൈധനികന ഇനെന നനെലല കൃഷനി നചെയ്യുനപകന

നവരവ്വേനറ അരപക സമര്പ്പെനികണന.

6. രജനിരസ്ട്രേഷന നെമ്പര് ലൈഭനിചതനിനുരശഷന അരപകയനില നകപൊടുതനിട്ടുള വനിവരങ്ങള

മപൊറ്റുനതനിനെല കര്ഷകര് രരഖപൊമൂലൈന അരപക പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര്കല

സമര്പ്പെനിരകണ്ടതപൊണല.

7. രജനിരസ്ട്രേഷനെല നെലകനിയ വനിവരങ്ങള എരപ്പെപൊള രവണനമങനിലന സലപ്ലൈരകപൊയുനട

പരനിരശപൊധനെയല വനിരധയമപൊയനിരനിക്കുന. നതറ്റെപൊയ വനിവരങ്ങള നെലകുന അരപകകള പ്രകപൊരന

തനിരനിചറനിയല നെമ്പര് ലൈഭനികപൊതനിരനിക്കുകരയപൊ അഥവപൊ ലൈഭനിചല നനെനലടുതപൊല പണന

ലൈഭനികപൊതനിരനിക്കുകരയപൊ നചെയപൊവുനതപൊണല.

8. തനിരനിചറനിയല നെമ്പര് ലൈഭനിച കഴനിഞല കൃഷനിയനിടരമപൊ മറ്റെല വനിവരങ്ങരളപൊ പരനിരശപൊധനിക്കുരമ്പപൊള

ക്രമരകടുളതപൊയനി കണ്ടപൊല രജനിരസ്ട്രേഷന അസപൊധുവപൊക്കുന തപൊണല.  തടര്നല

നെനിയമനെടപടനികള സസ്വസീകരനിക്കുനതമപൊണല.



9. ഈ രജനിരസ്ട്രേഷന പ്രകപൊരന പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര് പരനിരശപൊധനിച നനെലല

ഗുണനെനിലൈവപൊരന ഉളതപൊനണങനില മപൊത്രരമ സലപ്ലൈരകപൊ സനഭരനിക്കുകയുള.

10. സനഭരനിക്കുന നനെലനിനനറ ഗുണനെനിലൈവപൊരന സനബനനിച സൂചെകങ്ങള.

ഘടകങ്ങള ബപൊഹെവ്യവസ്തുകള രകടപൊയതല,
മുളചതല,
കസീടബപൊധ
രയറ്റെതല

നെനിറന
മപൊറനിയതല

പപൊകമപൊകപൊ
തതന
ചുരങ്ങനിയതന

തപൊഴ
ഇനെങ്ങളുനട
കലൈര്പ്പുകള

ഈര്

പ്പെന

പരമപൊവധനി
ശതമപൊനെന

ലജ
വന
1.0

അലജവന
1.0

4.0 1.0 3.0 6.0 17.0

പടനിക പ്രകപൊരന അനുവദനെസീയമപൊയ പരനിധനിയനില കൂടുതലള നനെലല സനഭരനിക്കുനതല.  നനെലല

പരമപൊവധനി വൃതനിയപൊകനിയുന ഉണകനിയുന ഗുണരമന ഉറപ്പെല വരരതണ്ടതപൊണല. 100 കനിരലൈപൊ നനെലനില നെനിനല

68 കനിരലൈപൊ അരനി ലൈഭവ്യമപൊകുനവനിധന നനെലനിനെല ഗുണരമന ഉണ്ടപൊയനിരനിരകണ്ടതപൊണല.

11. പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര് നെനിശയനിക്കുന സനഭരണ രകന്ദ്രതനില നനെലല കര്ഷകര്

എതനിചല നകപൊടുരകണ്ടതപൊണല.  കൃഷനി സലൈതനിനന വനിസ്തൃതനിയനുസരനിചല 500  മുതല 1000

നഹെക്ടര് പ്രരദശതനിനെല ഒര സനഭരണ രകന്ദ്രന പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര്

നെനിര്രദ്ദേശനിക്കുനതപൊണല.  ഭൂപ്രകൃതനിയുനടരയപൊ ഭഭൗതനിക സഭൗകരവ്യങ്ങളുനട പ്രരതവ്യകത യപൊരലൈപൊ

കര്ഷക സഭൗകരവ്യപൊര്തന മനില്ലുകപൊര് പപൊടരശഖരതനില വനല നനെലല ഏനറ്റെടുക്കുനതപൊണല.

ഇപ്രകപൊരന നചെയ്യുനപകന നനെലല ചെപൊകനില നെനിറയ്ക്കുനതനിനുന രലൈപൊറനിയനില കയറ്റുനതനിനുന

കര്ഷകര് സഹെപൊയനിരകണ്ടതപൊണല.  രകരളതനില വനിവനിധ പ്രരദശങ്ങളനില കൂലൈനി നെനിരക്കുകള

വവ്യതവ്യപൊസനപ്പെടനിരനിക്കുനതനിനെപൊല രമലപ്പെറഞ നചെലവകളകപൊയനി കര്ഷകര്കല കസ്വനിനറലൈനിനെല 12

രൂപ നെനിരകനില സനസപൊനെതലൈതനില മനില്ലുകപൊര് നെലകുനതപൊണല.  ഇതനില അധനികരനിചല

വരന നചെലൈവുകള കര്ഷകര് വഹെനിരകണ്ടതപൊണല.  ഓരരപൊ പപൊടരശഖരതനിനുന പപൊഡനി

മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര് നെനിശയനിക്കുന മനില്ലുകപൊരനട പകല നെനിനന ആവശവ്യമപൊയ ചെപൊകല

ലൈഭനിക്കുനതപൊണല.

12. കര്ഷകര് സസ്വനന രപരനിലള ബപൊങല അകഭൗണ്ടല രവണന അരപകയനില രരഖനപ്പെടുത്തുവപൊന.

സര്കപൊര് നെനിശയനിക്കുന നനെലനിനന വനിലൈ കര്ഷകനെല ബപൊങല അകഭൗണ്ടല വഴനി മപൊത്രരമ

ലൈഭനിക്കുകയുള.  ഇലൈരകപൊണനികല സനവനിധപൊനെന വഴനി രനെരനിടല ബപൊങല അകഭൗണ്ടനില പണന

നെനിരകപനിക്കുനതനിനെല  IFS Code നെമ്പര് ഉള ബപൊങനിനലൈ അകഭൗണ്ടല നെമ്പര് നെലകണന. ബപൊങല,

ബപൊഞല,  അകഭൗണ്ടല നെമ്പര് എനനിവ പനിനസീടല മപൊറ്റുനതനിനെല രരഖപൊമൂലൈന അരപക പപൊഡനി



മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര്കല സമര്പ്പെനിരകണ്ടതപൊണല.

13. ഏലപ്പെനിക്കുന നനെലനിനന തൂകന,  ഗുണനെനിലൈവപൊരന എനനിവ നനെലല നെലകനിയ കര്ഷകന

അരപ്പെപൊളതനന ഉറപ്പുവരരതണ്ടതപൊണല.  സലപ്ലൈരകപൊ ചുമതലൈനപ്പെടുതനിയ മനില്ലുകനള നനെലല

ഏലപ്പെനിക്കുനതനിനെല മുനപല രകന്ദ്ര സര്കപൊര് മപൊനെദണ്ഡങ്ങളകല അനുസൃതമപൊയനി സലപ്ലൈരകപൊ

നെനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള ഗുണനെനിലൈവപൊരന നനെലനിനെല ഉനണ്ടനല കര്ഷകര് ഉറപ്പുവരരതണ്ടതപൊണല.

കര്ഷകര്,  നനെലല ലകപ്പെറ്റെല രസസീതല/ പനി.ആര്.എസല ഏറ്റുവപൊങ്ങനിയരശഷന നനെലനിനന

ഗുണനെനിലൈവപൊരനതപറ്റെനിരയപൊ തൂകനത സനബനനിരചപൊ ഉനയനിക്കുന പരപൊതനികള

സസ്വസീകപൊരവ്യമല.  രജനിരസ്ട്രേഷന പ്രകപൊരമുള കൃഷനിയനിടതനിനലൈ നനെലല മപൊത്രനമ കര്ഷകര്

സലപ്ലൈരകപൊയല നെലകുവപൊന പപൊടുള.  സലപ്ലൈരകപൊ എടുക്കുന നനെലനിനന അളവല

കൃഷനിയനിടതനിനെല ആനുപപൊതനികമപൊയനി നെനിശനിയനിചനിട്ടുള അളവപൊരണപൊ എനന അതപൊതല

പ്രരദശനത ഉലപപൊദനെ കമതയുമപൊയനി നപപൊരതനപ്പെടുനതപൊരണപൊ എനന നനെലല വനിലൈ

അനുവദനിക്കുന അവസരതനില പരനിരശപൊധനിക്കുനതപൊണല.

14. നതറ്റെപൊയനി നെലകുന വനിവരങ്ങള മൂലൈന ഉണ്ടപൊരയകപൊവുന ഭവനിഷവ്യത്തുകളകല കര്ഷകന

തനന ഉതരവപൊദനിയപൊയനിരനിക്കുന.

15. പപൊടരശഖരതനില നകപൊയ ആരനഭനിക്കുന ദനിവസന മുതല 30  ദനിവസരതയല പ്രസ്തുത

പപൊടരശഖരതനില നെനിനല നനെലല ഏനറ്റെടുക്കുനതനിനെല സമയപരനിധനി പരനിമനിത നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടല.

 
നനെലല     സനഭരണന   –   നപപൊത     നെനിബനനെകള     (2021-22   സസീസണ  )

1. കൃഷനിയനിറക്കുന ഓരരപൊ സസീസണനിലന കര്ഷകര് ഓണലലൈനെപൊയനി അരപക സമര്പ്പെനിക്കുക.

രജനിരസ്ട്രേഷന നെടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്തസീകരനിചല ലൈഭനിക്കുന തനിരനിചറനിയല നെമ്പര് പ്രകപൊരന

മപൊത്രനമ അതതല സസീസണനില നനെലല സനഭരണതനിനെല പരനിഗണനിക്കുകയുള.  വവ്യകനിഗത

അരപകകര്കല ആധപൊര് നെമ്പര് നെനിര്ബനമപൊണല.

2. കര്ഷകനെല ഭൂപരനിധനി നെനിയമപ്രകപൊരന ഉടമസപൊവകപൊശമുള സലൈതനില (പരമപൊവധനി

2  നഹെക്ടര് വനര മപൊത്രന)  നനെല കൃഷനി നചെയ്യുന സലൈതനിനെല സസ്വനന രപരനില അരപക

സമര്പ്പെനികപൊന.  കര്ഷക കൂടപൊയ്മകള ഏനറ്റെടുത്തു നചെയ്യുന നനെലകൃഷനികല ഒര അരപകയനില

പരമപൊവധനി 10 നഹെക്ടര് എനല നെനിജനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന.

3. സസ്വനന രപരനില ഉടമസപൊവകപൊശന ഇലപൊത സലൈതല നചെയ്യുന നനെല കൃഷനികല പരമപൊവധനി

2  നഹെക്ടര് വനര മപൊത്രന തപൊലകപൊലൈനിക കൃഷനി എനല രരഖനപ്പെടുതനി മനറ്റെപൊര അരപക കൂടനി

സമര്പ്പെനികപൊന. 

4. പപൊട ഭൂമനിയനില കൃഷനി നചെയനിരനിക്കുന കര്ഷകര്,  അവര് ഉലപ്പെപൊദനിപ്പെനിച നനെലനിനന



ഉടമസപൊവകപൊശന സനബനനിചല എനതങനിലന പരപൊതനി ഉനയനികനപ്പെടുനപകന പ്രസ്തുത

സലൈതനിനന ഉടമസപൊവകപൊശന കര്ഷകര് സസ്വയന നതളനിയനിരകണ്ടതപൊണല.

5. കര്ഷകര് പപൊടരശഖരപൊടനിസപൊനെതനില രവണന അരപക സമര്പ്പെനിരകണ്ടതല.  കര്ഷകര്

ഒനനിലൈധനികന പപൊടരശഖരങ്ങളനില കൃഷനി നചെയ്യുനനവങനില ഓരരപൊ പപൊടരശഖരങ്ങളക്കുന

നവരവ്വേനറ അരപക സമര്പ്പെനികണന.

6. രജനിരസ്ട്രേഷന നെമ്പര് ലൈഭനിചതനിനുരശഷന അരപകയനില നകപൊടുതനിട്ടുള വനിവരങ്ങള

മപൊറ്റുനതനിനെല കര്ഷകര് രരഖപൊമൂലൈന അരപക പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര്കല

സമര്പ്പെനിരകണ്ടതപൊണല.

7. രജനിരസ്ട്രേഷനെല നെലകനിയ വനിവരങ്ങള എരപ്പെപൊള രവണനമങനിലന സലപ്ലൈരകപൊയുനട

പരനിരശപൊധനെയല വനിരധയമപൊയനിരനിക്കുന. നതറ്റെപൊയ വനിവരങ്ങള നെലകുന അരപകകള പ്രകപൊരന

തനിരനിചറനിയല നെമ്പര് ലൈഭനികപൊതനിരനിക്കുകരയപൊ അഥവപൊ ലൈഭനിചല നനെനലടുതപൊല പണന

ലൈഭനികപൊതനിരനിക്കുകരയപൊ നചെയപൊവുനതപൊണല.

8. തനിരനിചറനിയല നെമ്പര് ലൈഭനിച കഴനിഞല കൃഷനിയനിടരമപൊ മറ്റെല വനിവരങ്ങരളപൊ പരനിരശപൊധനിക്കുരമ്പപൊള

ക്രമരകടുളതപൊയനി കണ്ടപൊല രജനിരസ്ട്രേഷന അസപൊധു വപൊക്കുനതന  നെനിയമനെടപടനികള

സസ്വസീകരനിക്കുനതമപൊണല.

9. കര്ഷകര് നനെലനിനന വനിളനവടുപ്പെല ആകുന വനിവരന മുനകൂറപൊയനി ബനനപ്പെട കൃഷനി ഓഫസീസര്

മുരഖനെ പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസനറ അറനിയനിരകണ്ടതപൊണല.

10. കര്ഷകര് ഉലപ്പെപൊദനിപ്പെനിക്കുന നനെലല രകന്ദ്ര സര്കപൊര് നെനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുള നെനിശനിത

ഗുണനെനിലൈവപൊരമുളതപൊനണങനില മപൊത്രനമ സലപ്ലൈരകപൊ സനഭരനിക്കുകയുള.

11. സനഭരനിക്കുന നനെലനിനന ഗുണനെനിലൈവപൊരന സനബനനിച സൂചെകങ്ങള.

ഘടക
ങ്ങള

ബപൊഹെവ്യവസ്തുകള രകടപൊയതല,
മുളചതല,
കസീടബപൊധരയ
റ്റെതല

നെനിറന
മപൊറനിയ
തല

പപൊകമപൊകപൊ
തതന
ചുരങ്ങനിയ
തന

തപൊഴ
ഇനെങ്ങളു
നട
കലൈര്പ്പുക
ള

ഈര്

പ്പെന

പരമപൊ
വധനി
ശതമപൊ
നെന

ലജവന
1.0

അലജവന
1.0
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രമല പ്രസപൊവനിച ഗുണനെനിലൈവപൊര പടനിക പ്രകപൊരന അനുവദനെസീയമപൊയ ഗുണനെനിലൈവപൊര പരനിധനിയല

പുറത്തുള നനെലല സനഭരനിക്കുനതല.  നനെലല പരമപൊവധനി വൃതനിയപൊകനിയുന ഉണകനിയുന ഗുണനെനിലൈവപൊര

പടനികയനില പരപൊമര്ശനിക്കുന പ്രകപൊരമുള ഗുണരമന കര്ഷകര് ഉറപ്പെല വരരതണ്ടതപൊണല.  

11. പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര് നെനിശയനിക്കുന സനഭരണ രകന്ദ്രതനില നനെലല കര്ഷകര്

എതനിചല നകപൊടുരകണ്ടതപൊണല.  കൃഷനി സലൈതനിനന വനിസ്തൃതനിയനുസരനിചല 500  മുതല 1000

നഹെക്ടര് പ്രരദശതനിനെല ഒര സനഭരണ രകന്ദ്രന പപൊഡനി മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര്

നെനിര്രദ്ദേശനിക്കുനതപൊണല.  ഭൂപ്രകൃതനിയുനടരയപൊ ഭഭൗതനിക സഭൗകരവ്യങ്ങളുനട പ്രരതവ്യകതയപൊരലൈപൊ

കര്ഷക സഭൗകരവ്യപൊര്തന മനില്ലുകപൊര് പപൊടരശഖരതനില വനല നനെലല ഏനറ്റെടുക്കുനതപൊണല.

ഇപ്രകപൊരന നചെയ്യുനപകന നനെലല ചെപൊകനില നെനിറയ്ക്കുനതനിനുന രലൈപൊറനിയനില കയറ്റുനതനിനുന

കര്ഷകര് സഹെപൊയനിരകണ്ടതപൊണല.  രകരളതനില വനിവനിധ പ്രരദശങ്ങളനില കൂലൈനി നെനിരക്കുകള

വവ്യതവ്യപൊസനപ്പെടനിരനിക്കുനതനിനെപൊല രമലപ്പെറഞ നചെലവകളകപൊയനി കര്ഷകര്കല കസ്വനിനറലൈനിനെല 12

രൂപ നെനിരകനില സനസപൊനെതലൈതനില മനില്ലുകപൊര് നെലകുനതപൊണല.  ഇതനില അധനികരനിചല

വരന നചെലൈവുകള കര്ഷകര് വഹെനിരകണ്ടതപൊണല.  ഓരരപൊ പപൊടരശഖരതനിനുന പപൊഡനി

മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര് നെനിശയനിക്കുന മനില്ലുകപൊരനട പകല നെനിനന ആവശവ്യമപൊയ ചെപൊകല

ലൈഭനിക്കുനതപൊണല.  സനഭരനിക്കുന നനെലനിനന തടര്നള ഭഭൗതസീക പരനിരശപൊധനെയുന തൂകന

കൃതവ്യമപൊയനി രരഖനപ്പെടുത്തുനതന സുഗമമപൊക്കുനതനിരലൈയപൊയനി ചെപൊകനില ഒരര തൂകതനില തനന

നനെലല നെനിറരയണ്ടതണ്ടല.  ആയതനിനെപൊല മനില്ലുകള സനഭരണതനിനെപൊയനി നെലകുന ഓരരപൊ

ചെപൊകനിലന ഏകരദശന 50 കനിരലൈപൊ തൂകന വരന രസീതനിയനില കര്ഷകര് നനെലല നെനിറരയണ്ടതപൊണല.

12. കര്ഷകര് സസ്വനന രപരനിലള ബപൊങല അകഭൗണ്ടല രവണന അരപകയനില രരഖനപ്പെടുത്തുവപൊന.

സര്കപൊര് നെനിശയനിക്കുന നനെലനിനന വനിലൈ കര്ഷകനെല ബപൊങല അകഭൗണ്ടല വഴനി മപൊത്രരമ

ലൈഭനിക്കുകയുള.  ഇലൈരകപൊണനികല സനവനിധപൊനെന വഴനി രനെരനിടല ബപൊങല അകഭൗണ്ടനില പണന

നെനിരകപനിക്കുനതനിനെല  IFS Code നെമ്പര് ഉള ബപൊങനിനലൈ അകഭൗണ്ടല നെമ്പര് നെലകണന. ബപൊങല,

ബപൊഞല,  അകഭൗണ്ടല നെമ്പര് എനനിവ പനിനസീടല മപൊറ്റുനതനിനെല രരഖപൊമൂലൈന അരപക പപൊഡനി

മപൊര്കറ്റെനിനഗല ഓഫസീസര്കല സമര്പ്പെനിരകണ്ടതപൊണല.

13. സനഭരനിക്കുന നനെലനിനന തൂകന,  ഗുണനെനിലൈവപൊരന എനനിവ നനെലല നെലകനിയ കര്ഷകന

അരപ്പെപൊളതനന ഉറപ്പുവരരതണ്ടതപൊണല.  സലപ്ലൈരകപൊ ചുമതലൈനപ്പെടുതനിയ മനില്ലുകനള നനെലല

ഏലപ്പെനിക്കുനതനിനെല മുനപല രകന്ദ്ര സര്കപൊര് മപൊനെദണ്ഡങ്ങളകല അനുസൃതമപൊയനി സലപ്ലൈരകപൊ

നെനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള ഗുണനെനിലൈവപൊരന നനെലനിനെല ഉനണ്ടനല കര്ഷകര് ഉറപ്പുവരരതണ്ടതപൊണല.

കര്ഷകര്,  നനെലല ലകപ്പെറ്റെല രസസീതല/പനി.ആര്.എസല ഏറ്റുവപൊങ്ങനിയരശഷന നനെലനിനന



ഗുണനെനിലൈവപൊരനതപറ്റെനിരയപൊ തൂകനത സനബനനിരചപൊ ഉനയനിക്കുന പരപൊതനികള

സസ്വസീകപൊരവ്യമല.  രജനിരസ്ട്രേഷന പ്രകപൊരമുള കൃഷനിയനിടതനിനലൈ നനെലല മപൊത്രനമ കര്ഷകര്

സലപ്ലൈരകപൊയല നെലകുവപൊന പപൊടുള.  സലപ്ലൈരകപൊ എടുക്കുന നനെലനിനനറ അളവല

കൃഷനിയനിടതനിനെല ആനുപപൊതനികമപൊയനി നെനിശനിയനിചനിട്ടുള അളവപൊരണപൊ എനന അതപൊതല

പ്രരദശനത ഉലപപൊദനെ കമതയുമപൊയനി നപപൊരതനപ്പെടുനതപൊരണപൊ എനന നനെലല വനിലൈ

അനുവദനിക്കുന അവസരതനില പരനിരശപൊധനിക്കുനതപൊണല.

14. നതറ്റെപൊയനി നെലകുന വനിവരങ്ങള മൂലൈന ഉണ്ടപൊരയകപൊവുന ഭവനിഷവ്യത്തുകളകല കര്ഷകന

തനന ഉതരവപൊദനിയപൊയനിരനിക്കുന.

15. പപൊടരശഖരതനില നകപൊയ ആരനഭനിക്കുന ദനിവസന മുതല 30  ദനിവസരതയല പ്രസ്തുത

പപൊടരശഖരതനില നെനിനല നനെലല ഏനറ്റെടുക്കുനതനിനെല സമയപരനിധനി പരനിമനിത നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടല.


