For Office Use Only
Date of Data Entry :

Farmer Registration ID No Recived while Registering:

ഔർശഔജന്റ
ഩാസസ്ട്രഩാർട്ട്
സഷഷ് സ്ട്രപാസ്ട്രട്ടാ

ഔർശഔ യജിസ്ട്രേശൻ അസ്ട്രഩക്ഷ
ജിേ

സ്ട്രലാക്ക്

ഴാർഡ് നമ്പർ

ഩഞ്ചാമത്്/മുൻഷിൊറിറ്റി/സ്ട്രഔാർെസ്ട്രരശ
ൻ

അസ്ട്രഩക്ഷഔജന്റ ഔാറ്റഖരി(വയിമാമത് √ ജെയ്യുഔ)
(a) നാഭഭാത്ര ഔർശഔർ (1 ജസക്ടരിന്

കൃശിബഴൻ

അസ്ട്രഩക്ഷഔജന്റതയം

താജള)

എൻ.ജി.

എസ്സ്.എച്ച്.ജി

ജജ.എൽ.ജി

ഴിസ്ട്രേജ്

ഴിബാഖം
(എ.ഩി.എൽ/
ഫി.ഩി.എൽ

ഴയക്തിഖതം

എപ്.ഩി.

ക്ലസ്റ്റർ

ഭറ്റുള്ളഴ

(വയിമാമത് √ ജെയ്യുഔ)

(b) ജെറുഔിെ ഔർശഔർ (1-1.99 ജസക്ടർ)
(c) ഇെത്യ ഔർശഔർ (2 - 9.99 ജസക്ടർ)
(d) ഴൻഔിെ ഔർശഔർ(10 ജസക്ടരിന് മുഔലിൽ)
(e) ഭറ്റുള്ള ഔർശഔർ(ഩാട്ട ഭൂഭി/ഭറ്റുള്ളഴ)

1

കൃശിക്കായജന്റ സ്ട്രഩയ്

സ്ട്രനാഭിനിയുജെ
സ്ട്രഩയ്

അച്ഛൻ//ബർത്ാഴിജന്റസ്ട്രഩയ്

ഔർശഔനുഭാ
യുള്ള ഫന്ധം

ഴീട്ടു സ്ട്രഩയ്
2

ഴീട്ടു നമ്പർ
സ്ഥറം
സ്ട്രഩാസ്റ്റ് ഒപീഷ്

ഩിൻസ്ട്രഔാഡ്
3
4
5
6
7
8

റാന്റ് സ്ട്രപാൺ നമ്പർ(എഷ്.റ്റി.ഡി. സ്ട്രഔാഡ് ഉൾജെജെ)

ജഭാസഫൽ സ്ട്രപാൺ നമ്പർ *

ഇജഭമിൽ ഐ.ഡി
സ്ത്രീ/പുരുശൻ/ബിന്നറിംഖം(√)
അസ്ട്രഩക്ഷഔജന്റ ഴിബാഖം(√)

ജനരൽ

ജനനതീമതി

ദിഴഷം -

ഭതം

സിന്ദു

ഴിദയാബയാഷസ്ട്രമാഖയത

പുരുശൻ

സ്ത്രീ

ക്രിസ്തുഭതം

.ഫി.ഷി
ഭാഷം മുസ്ീം
ഩത്ാം ക്ലാഷ്
ഴജയ
സ്ട്രഡാക്ടസ്ട്രരറ്റ്

9
10

ഴാർശിഔ ഴരുഭാനം (രൂഩ)

11

സ്ട്രരശൻ ഔാർഡ് നമ്പർ

12

സ്ട്രഴാട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി ഔാർഡ് നമ്പർ

13

ഩാൻ ഔാർഡ് നമ്പർ

14

ആധാർ നമ്പർ

15

സൈഴിംഖ് സറഷൻസ്സ് നമ്പർ

16

ഩാസസ്ട്രഩാർട്ട് നമ്പർ

എഷ്.ഷി
ഴർശം -

ബിന്നറിംഖം
എഷ്.റ്റി

ഭറ്റുള്ളഴ

(dd/mm/yyyy)

ഷിക്

ഭറ്റുള്ളഴ
ഩത്ാം ക്ലാഷ്
ജമിച്ച്
ഭറ്റുള്ളഴ

ഇന്റർഭീഡിമ
ഡിഗ്രി
റ്റ്(11-12)

ഩി.ജി

17

ഔിഷാൻ ജക്രഡിറ്റ് ഔാർഡ് നമ്പർ

18

ഔിഷാൻ ജക്രഡിറ്റ് ഔാർഡ് - ഔാറാഴധി ഏതുഴജയ

19

കൃശി സ്ഥറത്ിജന്റ ഷർസ്ട്രേ നമ്പർ/ ഴിസ്തീർണ്ണം

ഴിസ്ട്രേജ്

ഷർസ്ട്രേ നമ്പരും
ഷബ്ഷർസ്ട്രേ
നമ്പരും

സ്ട്രലാക്ക്
നമ്പർ

തണ്ടസ്ട്രഩർ
നമ്പർ

ഭാഷം

*സ്ഥറത്ിജന്റ
ഉെഭസ്ഥത

#സ്ഥറത്ിജന്റ
ഴിബാഖം

ഴർശം

$ഴിലഔൾ

എണ്ണം

**
ഴിസ്തീർണ്ണം
(ജസക്ടരിൽ)

ജനൽഴമൽ
നീർത്െ
സ്ട്രഡറ്റാസ്ട്രഫഷിൽ
ഉള്ള
സ്ഥറഭാജെങ്കിൽ
√ ജെയ്യുഔ

**സ്ഥറത്ിജന്റ ഴിസ്തീർണ്ണം ജസക്ടരിൽ പൂയിെിക്കുഔ
*ഉെഭസ്ഥത -ഷൃന്തം,ഩാട്ടം,അസഷൻഡ്,ഔയാർ കൃശി,ഩട്ടമഭിോത് സഔഴവം
#സ്ഥറത്ിജന്റ ഴിബാഖം- ഔയ,ഴമൽ,െതുെ് നിറം ഭറ്റുള്ളഴ
$ജനേ്,ഴാള,കുരുമുലഔ്,ഩച്ചക്കരി,ജതങ്ങ്, ഇെഴിലഔൾ,ഭറ്റുള്ളഴ (ഴിലയുജെ സ്ട്രഩരുഔൾ ഴയക്തഭാമി എഴുതുഴാൻ ആഴവയജഭങ്കിൽ അധിഔഭാമി സ്ട്രഩെർ ഉഩസ്ട്രമാഖിക്കുഔ.)
20

ഫാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഴിഴയങ്ങൾ

ഫാങ്കിജന്റ സ്ട്രഩയ്

സ്ഥറം

ബ്രാഞ്ചിജന്റ സ്ട്രഩയ്

ഐ.എപ്.എഷ്.ഷി സ്ട്രഔാഡ്

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

അക്കൗണ്ട് ഇനം

ഷബ്ഷിഡി റബിക്കുഴാൻ സ്ട്രഷഴിംഗ്ഷ് ഫാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നൽകുഔ
അക്കൗണ്ട് ഇനം - സ്ട്രഷഴിങ്ങ്ഷ്,ഔരന്റ് ,സ്ട്രറാൺ,ഭറ്റുള്ളഴ
21

ജറസ്ട്രഷെന ഷൗഔയയങ്ങൾ

ഷർസ്ട്രേ നമ്പർ

ഷബ്ഷർസ്ട്രേ നമ്പർ

*ജറസ്ട്രഷെന യീതി

*ജറസ്ട്രഷെന യീതി- ഔിെർ,കുളൽ ഔിെർ,കുലം,ഔനാൽ,റിഫ്റ്റ് ജറസ്ട്രഷെനം,ഭറ്റുള്ളഴ
22

ഷൃന്തഭായുള്ള ഔാർശിഔ ഉഩഔയെങ്ങളുജെ ഴിഴയെം

ഉഩഔയെത്ിജന്റ സ്ട്രഩയ്

ബ്രാന്റ്/ഔമ്പനിയുജെ സ്ട്രഩയ്

ഴിഴയെം

എണ്ണം

23

ഔാർശിഔ ആഴവയങ്ങൾക്കായുള്ള ഷൗജനയ സഴദുതീഔയെം

സഴദുതി തായിപ്

ഇറക്ട്രിക്കൽ ജഷക്ഷൻ

ഔൺഷൂഭർ നമ്പർ

#ഩമ്പ്ജഷറ്റിജന്റ ഴിഴയെം

# എച്ച്.ഩി, ഩമ്പ്ജഷറ്റിജന്റ തയം
24

ഔർശഔ ജഩൻശൻ ഩദ്ധതിമിൽ അംഖഭാജെങ്കിൽ

ഴമസ്സ്

25

ജഩൻശൻ റബിച്ചു തുെങ്ങിമ
തീമതി/ ഭാഷവം ഴർശവം

ജഩൻശൻതുഔ

രു റക്ഷം സ്ട്രഩർക്ക് ജതാളിൽ ഩദ്ധതിമിൽ അംഖഭാജെങ്കിൽ

അംഖതൃ ഔാർഡ് നമ്പർ

ഩാസ്സ് ബുക്ക് നമ്പർ

തിയജഞ്ഞടുത് ജതാളിൽ സ്ട്രഭകറ

ജഩൻശൻ ആകുന്ന ഭാഷം
/ഴർശം

ഷതയപ്രസ്താഴന
മുഔലിൽ ഩരഞ്ഞ ഴിഴയെങ്ങൾ എജന്റ അരിഴിലം ഴിവൃാഷത്ിലം ജഩട്ടിെസ്ട്രത്ാലം ഷതയവം പൂർണ്ണവഭാജെന്ന്
ഞാൻ ഇതിനാൽ ഷാക്ഷയജെടുത്തുന്ന. അപൂർണ്ണവം അഷതയവഭാമ ഴിഴയങ്ങൾ നൽഔിമതു ഔായെം ഩെഭിെഩാടുഔലിൽ ഏജതങ്കിലം
തയത്ിലള്ള ഔാറതാഭഷം ഉണ്ടാകുഔസ്ട്രമാ ഩെഭിെഩാെ് നെക്കാജത ഴയിഔസ്ട്രമാ ജെയ്താൽ ഔാർശിഔ ഴിഔഷന ഔർശഔസ്ട്രക്ഷഭ ഴകുെിന് മാജതാരു
ഫാധയതയും ഉണ്ടാമിയിക്കുന്നതേ. ഔാറാഔാറങ്ങലിൽ മുഔലിൽ ഩരഞ്ഞ ഴിഴയങ്ങലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാറ്റങ്ങൾ അരിമിച്ചുജഔാള്ളാജഭന്ന് ഞാൻ ഇതിനാൽ
ഷമ്മതിച്ചുജഔാള്ളുന്ന.

സ്ഥറം:
തീമതി:

ഔർശഔജന്റ െ്
കൃശി അഷിസ്റ്റന്റിജന്റ ശുഩാർവ
അസ്ട്രഩക്ഷഔൻ കൃശിബഴജന്റ ഩയിധിമിൽ ഉള്ള ഔർശഔനാജെന്നം മുഔലിൽ ഩരഞ്ഞ ഴിഴയങ്ങൾ വയിമാജെന്നം ഷാക്ഷയജെടുത്തുന്ന.

െ്(തീമതി ഉൾജെജെ)
കൃശി അഷിസ്റ്റന്റ്
കൃശിഒപീഷറുജെ ഩയിസ്ട്രവാധനാ രിസ്ട്രൊർട്ട്
സ്ട്രയകഔൾ ഩയിസ്ട്രവാധിച്ചതിൻ പ്രഔായം മുഔലിൽ ഩരഞ്ഞിയിക്കുന്ന ഴിഴയങ്ങൾ വയിമാജെന്ന് ഇതിനാൽ ഷാക്ഷയജെടുത്തുന്ന.

കൃശിഒപീഷറുജെ െ്
സ്ഥറം:
തീമതി:

സ്ട്രഩരും ഓസ്ട്രദയാഖിഔ ഩദഴിയും(ഷീൽ)

ർ ിേ 
അേ  ിിി
ാർ ിർേൾ
ർാർ ഉ ! G.O(Rt)No.1546/15/AD ി"ി 15-09-2015 )ാം ഒ,
ർ! എോൾ േ .െ0ി1ം
േ23ാേ4ിൽ അം6ാാ
അേ 
7ി8 ിൽ ർിാ9ാ.!.
;ി2ി അേ ൾ ഓൺൈ?ൻ
േ23ാേ4ിൽ ിAം BാCാിാൽ ിേ ൻ ഇEാ ർർ!
;ി2ി ആ G?Hൾ ?8ിE.
HJി6 ർിൽ ി! ാKാ.! ഈ അ ിൽ ർ ിേ !
അേ ൾ Mീി!. അേ െO ം എ ോPിൽ HJി6ം
**

എിൽ ( √) y.
***ർെO ഐ.2ി. ം. ർൻ ിിേSിE, 7ി ഉേUHാ6Vർ േ23ാ
എൻWി Xി"ി േം ആ ോPം ിിേSാ.!.
ർെO ിEYെX േ !, േZാിെO േ !, [ാ"ിെO േ !, 7ി8 െO േ !,
ിേE!, ാർ2! \ർ എി അാ] ോPിൽ ിി.
അേ െO ാ36Cി (M^ാ"ി 7ി_ി ഉ
ർ (a) bൽ (d)
െY
ോPിൽ ഉdിാ"! ിി, e ർർ (e)ോPം ിി).
1.
2.

4.

7ിാെO േ !
ർെO ോിിYെX േ !
അgൻ/8ർാ ിെO േ !
ോിി! ർ ാY 4oം
ീi േ !
ീi \ർ
േ ാj! ഓkീ!
ിൻോ2! \ർ
V?ം
ഇ അാ] ോPPിൽ ിി
ൊൈ4ൽ \ർ ( ർേOേ"ാ അm 4n ിേOേ"ാ ൊൈ4ൽ \ർ
ിർ4oാYം േdർ) ?ാO! േkാൺ \ർ എ!.3ി.2ി. ോ2! ഉൾെെX,
ിി.
ഇെ"ിൽ ഐ.2ി ഉെS0ിൽ ിി.

5.
6.

qീ/r,ൻ/8ി?ിം6ം- (√) െds
അേ െO ി8ാ6ം എA ോPിൽ - Cൽ, ഒ.4ി.ി., എu!. ി,

3.

എu!.3ി, e
– ഉdിാ"! (√) െds.
7.
ീ"ി േwെmx.

8.

ം – zി{, |ി}Hൻ, b~ീം, ിw! , e

(√) െds.
9.
ിUHാ8Hാ േ"ാ6H -

ാം ാu! െ,

എി "ിൽ ി! ഉdിാ"!
ാം ാu! "ി!, ഇOർീ2ി"3!

(11-12), 2ിി , ി.ി,േ2ാേC3! , e
എി "ിൽ ഉdിാ"! (√) െds.
10.
ാർി ,ാം (അി1ം, അി1ം എ])
11. േCൻ ാർ2! \ർ
12. േ ാർ ഐ2Oി3ി ാർ ം.
13.
ാൻ ാർ2! \ർ
14. ആാർ \ർ
ആാർ \ർ ഉ

എEാ ,ം ിർ4oാYം ഈ ോPം ിി.

15. ൈ ിം6! ൈ?ൻ! \ർ
16.
ാേ ാർ! \ർ
17. ിാൻ െ|2ി3! ാർ2! \ർ
(10 bൽ 16 െY
YെX M"ം ാHെmി"
ൽ)

ർ!

അേ േ"ാെXാം

18.
19.

ിാൻ െ|2ി3! ാർ2! ( ാ?ാ ി ാം, ർം)
7ിV?ിെO ർേ \ർ/ ി}ീർം
ിേE!, ർേ \ർ, ;ർേ \ർ, േZാ! \ർ, Sേർ \ർ,
V?ിെO ഉXV(M^ം,
ാം, അൈൻ2!, ാർ 7ി,
"ിEാ
ൈ ം), V?ിെO ി8ാ6ം(, "ൽ, d]!), ി}ീർം (െzCിൽ), 7ി
െds ിPൾ(െE!, െ!,
ാ, ,bP!, Cിൾ,െ!, ഇX ിPൾ,
e
), എം( െ!, ാ എി ! അ YെX എ9ം GെX ൽ), െൽ
"ൽ ീർX േ23ാ4ാ0ിൽ ഉ

NB: ിPെX േ ,ൾ
ഉ േ"ാ6ി
20.

V?ാെ.0ിൽ (√)െds.

HJാ"ി എ]. ആ Hെ0ിൽ അിാ"ി േ ർ

zാ"ം ?8ിി
4ാ0! അൗS! ി ൾ
4ാ0ിെO േ !, ാ[ിെO േ !, V?ം, ഐ.എk!.എ!.ി. ോ2!,
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