
ർഇ

1 കർഷകന്റെ പേര്

2

3

4 ജില്ല 5

6 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 7

8 േഞ്ചായത്ത്

9 ജനന തീയതി

10 സ്ത്രീ / പുരുഷൻ സ്ത്രീ / പുരുഷൻ

11 ക്ഷീരസംഘത്തിൽ അംഗമാപ ാ? അന്റത / അല്ല

12

13 എ.േി.എൽ /
 ബി.േി.എൽ എ.േി.എൽ / ബി.േി.എൽ

14 വിഭാഗം GEN / OBC / SC / ST

15 പ ാൺ നമ്പർ ന്റമാബബൽ

16 ആധാർ നമ്പർ

17 പറഷൻ കാർഡ് 
നമ്പർ

18 ഇലക്ഷൻ കാർഡ് 
നമ്പർ

19 കർഷകന്റെ ബാങ്കിന്റെ പേര്

20 ബാങ്കിന്റെ ശാഖ

21 ബാങ്ക് അന്റകൌണ്ട് നം.

22 ബാങ്ക് IFSC നമ്പർ

േശു ……………….. കിടാരി………………

കന്നുകുട്ടി…………….. എരുമ ………………

(എ) ഭൂമിയുന്റട വിസ്തൃതി ………………………. (ബി) സർപേ നം. ……………………………

(സി) വിപല്ലജ് ………………………. (ഡി) ……………………………

തീറ്റപ്പുൽകൃഷിപത്താട്ടം
 ഉപണ്ടാ? ഉണ്ട് / ഇല്ല

25.a പുല്ലിന്റെ ഇനം

26 നിലവിൽ കറവ യന്ത്രം ഉപണ്ടാ? ഉണ്ട് / ഇല്ല

26.a

27

28

29

28 മറ്റ് വിവരങ്ങൾ

േദ്ധതി ലഭിച്ച തുക

സ്ഥലം സവന്തമാപ ാ /

 ോട്ടത്തിനാപ ാ?

മുൻ വർഷം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 

ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
വർഷം

കറവ യന്ത്രം വാങ്ങാനാ ് അപേക്ഷിക്കുന്നന്റതങ്കിൽ 

ആയതിന്റെ പ്രതീക്ഷിത വില

േദ്ധതിയിൽ േരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളം വാങ്ങി 

സ്ഥാേിക്കുവാൻ സമ്മതമാപ ാ?

േദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ന്റെലവ് (Rs)

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് : മിൽക് ന്റഷഡ് ക്ഷീരവികസന േദ്ധതി : .................

ഏകീകൃത രജി. നമ്പർ  (ഉണ്ട് എങ്കിൽ) - U.I.C

പമൽ വിലാസം 

(േിൻ പകാഡ് സഹിതം)

അന്റത എങ്കിൽ സംഘത്തിന്റെ പേരും അംഗതവ നമ്പറം

അപേക്ഷാ  ാറം - മിനി ഡയറി യൂ ിറ്റ് / പകാമ്പസിറ്റ് ന്റഡയറി  യൂ ിറ്റ് / കറവയന്ത്രം

പകാർേപറഷൻ :

 താലൂക്

1 േശു യൂ ിറ്റ് / 2 േശു യൂ ിറ്റ് / 5 േശു യൂ ിറ്റ് / 10 േശു യൂ ിറ്റ് / പകാമ്പസിറ്റ് യൂ ിറ്റ് (1+1) / 

പകാമ്പസിറ്റ് യൂ ിറ്റ് (3+2) / പകാമ്പസിറ്റ് യൂ ിറ്റ് (6+4) /

കറവ യന്ത്രം

ആവശയന്റപ്പടുന്ന ഘടകം : 

വളർത്തുന്ന കാലികളന്റട 
എണ്ണം23

24

25

ഉണ്ട് എങ്കിൽ വിസ്തീർണ്ണം ന്റസെിൽ

ബകവശമുള്ള കൃഷി ഭൂമിയുന്റട വിവരങ്ങൾ



ഷഥറം :

ത഻മതഺ :

ഒപ്്പ

ഷഥറം  : ക്ഷ഻യഴഺകഷന ഓപ഻ഷർ /
ത഻മതഺ : (ഓപ഻ഷ് ഭുദ്ര) ഡമരഺ പഹം ഇൻഷ്രക്ടർ

ഒപ്്പ

ഷഥറം  : ഡഡഩയൂട്ടഺ ഡമരക്ടർ /
ത഻മതഺ : (ഓപ഻ഷ് ഭുദ്ര) ക്ഷ഻യഴഺകഷന ഓപ഻ഷർ

ഒപ്്പ

ഷഥറം  : ഡമരക്ടർ /
ത഻മതഺ : (ഓപ഻ഷ് ഭുദ്ര) ഡഡഩയൂട്ടഺ ഡമരക്ടർ

(അപഩക്ഷപമഹഡടഹപ്പം ആധഹർ കഹർഡ്, പരശൻ കഹർഡ്, ഇറക്ഷൻ ഐഡന്റഺറ്റഺ കഹർഡ്, ഫഹങ്്ക ഩഹഷസ ്  ഫുക്്ക 
എന്നഺഴമുഡട ഩകർപ്്പ ഉള്ളടക്കം ഡെപേണ്ടതഹണ് .)

അപഩക്ഷകഡന്റ പഩരം ഒപു്പം

പഭൽ ഩരഞ്ഞ ഴഺഴയങ്ങൾ എഡന്റ അരഺഴഺറും ഴഺവവഹഷത്തഺറും വയഺമഹണ് എന്്ന ഷഹക്ഷയഡപ്പടുത്തഺഡക്കഹളു്ളന്നു . ഴൿപ്പഺഡന്റ 
ഩദ്ധതഺമഺൽ ഗുണപബഹക്തഹഴഹമഺ എഡന്ന ഡതയഡഞ്ഞടുക്കുന്ന ഩക്ഷം ഞഹൻ ഷഭമഫന്ധഺതഭഹമഺ ഴൿപ്്പ ഭഹനദണ്ഡങ്ങൾക്്ക 
ഴഺപധമഭഹമഺ ഩദ്ധതഺ ഩൂർത്ത഻കയഺചു്ച ഡകഹള്ളഹം എന്നും അഴ ഩയഺഩഹറഺചു്ച ഡകഹള്ളഹം എന്നും ഉരപ്്പ നൽകഺഡക്കഹളു്ളന്നു . 
ടഹഡത നഺശ്ചഺത ഷഭമ ഩയഺധഺമ്ക്കുള്ളഺൽ ഩദ്ധതഺ ഩൂർത്ത഻കയഺച്്ച ഫന്ധഡപ്പട്ട പയഖകൾ ഷഭർപ്പഺക്കഹത്ത ഩക്ഷം ഭഡറ്റഹര 
അരഺമഺപ്്പ ടഹഡത എഡന്ന ടഺ ഩദ്ധതഺമഺൽ നഺന്നും ഒളഺഴഹക്കുന്നതഺന് ഷമ്മതഭഹണ് എന്നും ഷഹക്ഷയഡപ്പടുത്തഺഡക്കഹളു്ളന്നു . 
ഉരക്കഡല ഷംഷഥഹനത്്ത ഩുരത്്ത നഺന്നും ഴഹങു്ങന്നതഺനം ഷമ്മതഭഹണ് എന്നും ഷഹക്ഷയഡപ്പടുത്തഺഡക്കഹളു്ളന്നു .

അപഩക്ഷകനഹമ ശ്ര഻ / ശ്ര഻ഭതഺ …………………………………………………… ക്ഷ഻യഴഺകഷന ഴൿപ്പഺഡന്റ …………………. 
ഴർശഡത്ത ഭഺൽക്്ക ഡശഡ് ഴഺകഷന ഩദ്ധതഺമഺൽ ഉൾഡപ്പടുത്തഺമഺടു്ടള്ള………………………………………….  ഩദ്ധതഺ 
ഗുണപബഹക്തഹഴഹമഺ ഡതയഡഞ്ഞടുത്്ത അനഭതഺ നൽൿന്നു. ടഺ ആൾക്്ക ഩദ്ധതഺ ഩൂർത്ത഻കയഺക്കുന്ന ഭുരമ്ക്്ക നഺർപേവഺച്ചഺടു്ടള്ള 
ധനഷസഹമം അനഴദഺക്കഹഴുന്നതഹണ് .

ഩയഺപവഹധന രഺപപ്പഹർട്്ട

ശ്ര഻ / ശ്ര഻ഭതഺ …………………………………………………………. അപഩക്ഷമഺൽ ഩരഞ്ഞഺടു്ടള്ള ഴഺഴയങ്ങൾ ഞഹൻ 
ഴഺവദഭഹമഺ  ഩയഺപവഹധഺക്കുകമും അഴ ഷതയഭഹഡണന്നും പഫഹദ്ധയഡപ്പട്ടഺടു്ടള്ളതഹമഺ ഷഹക്ഷയഡപ്പടുത്തുന്നു .

ശുഩഹർവഹ ഩത്രം

അപഩക്ഷകനഹമ ശ്ര഻ / ശ്ര഻ഭതഺ …………………………………………………………………………ക്ഷ഻യഴഺകഷന 
ഴൿപ്പഺഡന്റ …… ……………………….ഴർശഡത്ത ഭഺൽക്്ക ഡശഡ് ഴഺകഷന ഩദ്ധതഺമഺൽ 
ഉൾഡപ്പടുത്തഺമഺടു്ടള്ള…………………………………………. ഩദ്ധതഺമ്ക്്ക അർസനഹഡണന്്ന ഇതഺനഹൽ ശുഩഹർവ ഡെമ്ു 
ഡകഹളു്ളന്നു.

ഗുണപബഹക്തൃ അനഭതഺ ഩത്രം


