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New Member Registration     (  അംഗത്വ രജിസ് ട്രേ�ഷൻ   )  
പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെ(യ്യുന്ന അട്രേ+ക്ഷകന് അംഗത്വത്തിന് ട്രേ0ണ്ടിയുള്ള  അട്രേ+ക്ഷ  ഇതു0ഴി

സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്  .  ചു0പ്പ്   നിറത്തിൽ  സ്റ്റാർ  നൽകിയിട്ടുള്ളത്  നിർബന്ധമായും
നൽട്രേകണ്ടതാണ്.  ഭാഗം  1 മുതൽ  ഭാഗം  5  0ചെരയും  അ0സാനഭാഗവും  ഉൾചെപ്പടുന്നതാണ്
രജിസ് ട്രേ�ഷൻ പ്രക്രിയ. ഭാഗം 1 പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രട്രേമ അടുത്ത ഭാഗട്രേത്തക്കു ട്രേ+ാകാൻ +ാടുള്ളൂ.
അ0സാനഭാഗത്ത്  എത്തിയാൽ  ഭാഗം  1  മുതൽ  ഭാഗം  5  0ചെര  നൽകിയ   0ി0രങ്ങൾ
മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.അട്രേ+ക്ഷ  +കുതി  പൂർത്തീകരിച്ച ട്രേVഷം  പുറത്തു  ട്രേ+ായാൽ  ആധാർ
നമ്പർ ,ചെമാബൈബൽ  നമ്പർ  എന്നി0 ഉ+ട്രേയാഗിച്ച ് ബാക്കി ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ  കഴിയും.

 രജിസ് ട്രേ�ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ +രമാ0ധി "8" ഫയലുകൾ "upload" ചെ(ട്രേdണ്ടതായിട്ടുണ്ട് .ഈ 
ഫയലുകൾ നിർബന്ധമായും jpeg/pdf ട്രേഫാർമാറ്റിൽ ഉള്ള0യായിരിക്കണം .+രമാ0ധി 
അനു0ദനീയമായ  ഫയൽ ബൈസസ്  "200 KB" ആണ് .

അട്രേ+ക്ഷ ട്രേഫാമിട്രേലക്ക് കടക്കു0ാൻ  ചെമാബൈബൽ നമ്പർ നൽകുക .തുടർന്ന്  ഈ  ചെമാബൈബൽ 
നമ്പറിട്രേലക്ക്  ആറക്കമുള്ള  ഒരു രഹസ്യ ട്രേകാഡ്  ലഭിക്കും .ഈ രഹസ്യ ട്രേകാഡ്   നൽകിയാൽ 
അട്രേ+ക്ഷകൻ അട്രേ+ക്ഷ ട്രേഫാമിട്രേലക്ക് കടക്കും.

ഭാഗം 1 
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1. ട്രേ+ര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാപ്പിറ്റൽ  ചെലറ്റർ ഉ+ട്രേയാഗിക്കുക. ഇനീഷ്യലുകൾക്കിടയിൽ "space" മാത്രം  
ട്രേ(ർക്കണം.
2. ജനന തിയതി കലണ്ടറിൽ നിന്നും ചെസലക്ട്  ചെ(dാം.ജനന തിയതി ചെതളിയിക്കുന്ന ട്രേരഖയുചെട  
സ്കാൻ ചെ(യ്ത +കർപ്പ്  "upload"  ചെ(dണം.
3. കർഷകചെ� +ത്ത് അക്ക ചെമാബൈബൽ നമ്പർ ചെകാടുക്കുക.
4. ആധാർ നമ്പർ നിർബന്ധമായും നൽകുക.ആധാർ "upload" ചെ(യ്യുക.
5. തിരിച്ചറിയൽ ട്രേരഖ ഉചെണ്ടങ്കിൽ ഏതാചെണന്നു  "select" ചെ(യ്യുക .
5.a. തിരിച്ചറിയൽ ട്രേരഖയുചെട  നമ്പർ നൽകുക.
6. പൂർണ്ണ ട്രേമൽ0ിലാസം നൽകുക. ജില്ലയും തട്രേ�Vസ്വയംഭരണ സ്ഥാ+ന തരവും "select" 
ചെ(യ്യുട്രേമ്പാൾ തട്രേ�Vസ്വയംഭരണ സ്ഥാ+നത്തിചെ� ട്രേ+ര് "6.C"  യിൽ 0രുന്നതാണ്. ട്രേVഷം 6.c.1 
കൃഷിഭ0ചെ� ട്രേ+ര്  നൽകുക  തുടർന്ന് 0ീട്ടുട്രേ+ര്,ചെതരു0ിചെ� ട്രേ+ര് /പ്രട്രേദVം  എന്നി0 നൽകുക.
6.f കർഷകചെ� ലിംഗട്രേഭദം നൽകുക. 6.g +ട്ടികജാതി/+ട്ടിക0ർഗ്ഗത്തിൽ ചെ+ട്ടതാട്രേണാ  എന്ന് 
0്യക്തമാക്കുക. 6.h ട്രേ+ാസ്റ്റ് ഓഫീസിചെ� ട്രേ+ര് , +ിൻ എന്നി0 ആ0V്യമുള്ളത് തിരചെ�ടുക്കാം.
ഭാഗം 2
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 കൃഷിഭൂമി ഇനങ്ങൾ സ്വന്തം ,0ാടക ,ട്രേകാൺ�ാക്ട് ,മറ്റുള്ള0  എന്നിങ്ങചെന  7 .a - ൽ  നിന്നും  
തിരചെ�ടുത്ത്  " add land details " ക്ലിക്ക്  ചെ(യ് താൽ ഈ ട്രേ+ജിചെ�  താചെഴ ‘add’  ചെ(യ് ത 
ഇനത്തിചെ�  0ി0രങ്ങൾ  ലിസ്റ്റ്  ചെ(യ്യുന്നതാണ്.(ഭാഗം 2 (ിത്രത്തിചെല താചെഴ ചുമപ്പ് (തുരാകൃതിയിൽ
കാണാൻ കഴിയും)ആ0V്യചെമങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെ(dാനും പുതുതായി ‘add' ചെ(dാനുംഅടുത്ത  
ഭാഗട്രേത്തക്ക് ട്രേ+ാകാനും കഴിയും.

7.a കൃഷി ഭൂമി സംബന്ധിച്ച ഇനങ്ങൾ  'select ' ചെ(യ്യുക. തുടർന്ന് ജില്ലാ ,താലൂക് ,0ില്ലജ്  എന്നി0  
'select ' ചെ(യ്യുക. സർചെ0 നമ്പർ , റീ സർചെ0 നമ്പർ ,ട്രേ�ാക്ക് ,സബ് ഡി0ിഷൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയ0യും
ബൈടപ്പ്  ചെ(യ്യുക .

8.ഏരിയ  ചെസ�റിൽ  ബൈടപ്പ്  ചെ(യ്യുക.

9.0ിളകൾ/സംരംഭങ്ങൾ/അനുബന്ധ പ്ര0ർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചെ(ക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒട്രേന്നാ  
അതിൽ  കൂടുതട്രേലാ  ടിക്ക്  ചെ(dാൻ  സാധിക്കും.

ഭാഗം 3

10. ട്രേതാട്ട0ിളകൾ കൃഷി ചെ(യ്യുന്ന സ്വന്തം ഭൂമിയുചെട 0ിസ്തൃതി ചെസ�ിൽ നൽകുക.

11. ബാങ്ക് 0ി0രങ്ങൾ  നൽകുക. ബാങ്കിചെ� ട്രേ+ര് ,Vാഖയുചെട ട്രേ+ര് ,അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, FSC ട്രേകാഡ് 
(ഇംഗ്ലീഷ് 0ലിയക്ഷരവും നമ്പറുകളും അനു0ദനീയം)തുടങ്ങിയ0  നൽകുക.

12. 0ാർഷിക 0രുമാനം ബൈടപ്പ് ചെ(യ്യുക. +രമാ0ധി തുകയിൽ കൂടരുത് .
0രുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  "upload" ചെ(യ്യുക.

13. . മറ്റു ട്രേക്ഷമ നിധിയിൽ അംഗത്വം ഉചെണ്ടങ്കിൽ YES  ‘select’  ചെ(യ്ത്  ട്രേബാർഡിചെ� ട്രേ+ര് നൽകുക.
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ഭാഗം 4

14. കുടുംബാഗങ്ങളുചെട ട്രേ+ര് ,0യസ്സ് ,ചെജൻഡർ ,ട്രേമൽ0ിലാസം ,ബന്ധം ,മറ്റു0ി0രങ്ങൾ എന്നി0 
ബൈടപ്പ്   ചെ(യ്തട്രേVഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുചെട  0ി0രങ്ങൾ ട്രേ(ർക്കാൻ ‘Add more' ക്ലിക്ക്  
ചെ(യ്യുക.ഓട്രേരാ  കുടുംബാഗത്തിചെനയും 'Enter' ചെ(യ്തത്  താചെഴ  ലിസ്റ്റ്  ചെ(യ്യും.(ഭാഗം 4 (ിത്രത്തിചെല 
താചെഴ ചുമപ്പ് (തുരാകൃതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും)
(ിത്രത്തിനുള്ളിചെല നീല നിറമുള്ള ലഘു(ിത്രം മുട്രേഖന ആ0V്യചെമങ്കിൽ നീക്കം  ചെ(യ്ത്  0ീണ്ടും 
0ി0രങ്ങൾ  ട്രേ(ർക്കാം.
15. അടയ്കു0ാൻ ഉട്രേ�Vിക്കുന്ന പ്രതിമാസ അംVാദായം നൽകുക .മിനിമം  തുകയിൽ കുറയാൻ  +ാടില്ല.
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ഭാഗം 5
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16. മരണാനന്തര ആനുകുല്യങ്ങൾക്കുള്ള അ0കാVിചെയ സംബന്ധിച്ച 0ി0രങ്ങൾ നൽകുക.

16.a കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അ0കാVിചെയ നിശ്ചയിക്കുക. ഭാഗം 4-ൽ  'add' ചെ(യ്ത 
കുടുംബാo ഗങ്ങളുചെട ലിസ്റ്റിൽ  നിന്നും അ0കാVിചെയ നിശ്ചയിക്കാൻ  ഓട്രേരാരുത്തരുചെടയും 
ട്രേനചെരയുള്ള ചെ(ക്ക്  ട്രേബാക്സിൽ   '’ടിക്ക് ' ചെ(യ്തട്രേVഷം ആ 0്യക്തിക്ക്  എത്ര Vതമാനം എന്നുള്ളത്  
'ബൈടപ്പ് ' ചെ(യ്യുക.

16.b  കുടുംബത്തിചെ� പുറത്തുള്ള0ചെര അ0കാVിയായി നിശ്ചയിക്കാൻ  ട്രേ+ര് , 0യസ്സ് ,ചെജൻഡർ
,ട്രേമൽ0ിലാസം ,അട്രേ+ക്ഷകനുമറ്റുള്ള  ബന്ധം ,മറ്റു0ി0രങ്ങൾ ,ട്രേനാമിനിയുചെട  Vതമാനം  തുടങ്ങിയ0  
നൽകുക .ഒന്നിൽ കൂടുതൽ 0്യക്തികചെള  'add ' ചെ(dാൻ “Add more” ബട്ടൺ  ഉ+ട്രേയാഗിക്കുക.

       ആ0V്യചെമങ്കിൽ കുടുംബത്തിചെ� പുറത്തുള്ള0രിൽ  നീന്ന്   അ0കാVിയായി  ഏചെതങ്കിലും
സ്ഥാ+നത്തിചെ� 0ി0രങ്ങൾ നൽകാൻ ട്രേ+രും ട്രേമൽ0ിലാസവും Vതമാനവും  നൽകി ബാക്കിയുള്ള0
"NA"  ചെകാടുക്കുക.  ട്രേനാമിനിയുചെട   Vതമാനത്തിചെ�   ചെമാത്തം  തുക  നിർബന്ധമായും
100 ആയിരിക്കണം.കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ  നിന്നും  കുടുംബത്തിചെ�  പുറത്തുള്ള0രിൽ  നിന്നും
അ0കാVിയായി നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ  ഇ0 രണ്ടിചെ�യും Vതമാനത്തിചെ�  ചെമാത്തം തുക
100  ആയിരിക്കണം.

17. മറ്റുഫയലുകൾ  അ+് ട്രേലാഡ്   ചെ(യ്യുക .

17 .a  മുതൽ  17 .e  0ചെരയുള്ള അ+് ട്രേലാഡ്    ചെ(ട്രേdണ്ട  ഫയലുകൾ jpeg /pdf  ട്രേഫാർമാറ്റിൽ  
ഉള്ളതായിരിക്കണം .+രമാ0ധി ഫയൽ 0ലുപ്പം 200  kb  ആണ് .

18.കാർഷികവൃത്തി  തിരചെ�ടുക്കുക. "0ിള+രി+ാലനം"  ഒഴിചെക മട്രേറ്റചെതങ്കിലും തിരചെ�ടുത്താൽ  
ബന്ധചെപ്പട്ട ട്രേരഖ 'upload ' ചെ(യ്യുക.

സത്യ0ാങ്മൂലത്തിന്  ട്രേനചെരയുള്ള ചെ(ക്ക് ട്രേബാക്സ് ടിക്ക്  ചെ(യ്ത്  submit ചെകാടുക്കുക.
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അ0സാനഭാഗം 

         ഈ ഭാഗത്ത്  അചെ+ക്ഷയുചെട ഒന്ന്  മുതൽ അഞ്ച്  0ചെര ഏചെതാചെക്ക ഭാഗത്ത്   0ി0രങ്ങൾ  
പൂർണ്ണമായി നൽകി എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. 0ി0രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നൽകി എങ്കിൽ  "final Submit 
" കാണാം.ഇല്ലങ്കിൽ  എല്ലാ ഭാഗവും പൂർത്തീകരിച്ചട്രേVഷം "final Submit " ബട്ടൺ ക്ലിക്  ചെ(യ്യുക. ഈ 
പ്ര0ർത്തി 0ിജയിചെച്ചങ്കിൽ "submitted successfully” എന്ന സട്രേ¶Vം കാണാൻ കഴിയുന്നട്രേതാചെടാപ്പം 
നിങ്ങൾ നൽകിയ ചെമാബൈബൽ നമ്പറിൽ SMS  ആയി ' userID ' , 'password' എന്നി0  ലഭ്യമാകും. 
ഇതിനുതാചെഴ  രജിട്രേ¹ഷൻ ഫീസ്  അടക്കു0ാൻ ഉള്ള ലിങ്ക്  ഉ+ട്രേയാഗിച്ച ്ഫീ 
അടക്കു0ാനും,സമർപ്പിച്ച അട്രേപ്പക്ഷയുചെട ഡൗൺട്രേലാഡ് ലിങ്ക് ഉ+ട്രേയാഗിച്ച ്  ഡൗൺട്രേലാഡ് 
ചെ(dാനും സാധിക്കും. 
                       ************************************************


