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(ഇനിചമൽ കർഷകനുും കമ്പനിയു൦ പ്പചതേകും അറിയപ്പപ്പടുന്നത് “ പാർട്ടി “
എന്നു൦ ചേർന്നു അറിയപ്പപ്പടുന്നത് “ പാർട്ടികൾ “ എന്നു൦ ആകുന്നു.

ആമുഖം
അപതസമയം, കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ നിപന്നാ പുറപ്പമ നിപന്നാ പലാപകാത്തര
നിലവാരമുള്ള േഴങ്ങൾ ഉൽോദിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി സാപേതികവിദയയും
ഉൽോദന സാപേതികതകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കർഷകരുമായി പേർന്ന്
പ്േവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രദ്ധ പകപ്രീകരിക്കുന്നു.
അപതസമയം കർഷകൻ പ്രീ / പ്രീമതി / പ്രീമതി ._________________________
പ്രാമത്തിറല താമസിക്കുന്ന _______________________ മകന്റെ / മകളുറെ / ഭാരയ
___________________________________, ___________________ താലൂക്ക് പ്രാമത്തിനകത്ത്
_____________ ജില്ല _____________ സംസ്ഥാനം ______________ (ഇന്ത്യ), ഭൂവിസ്തൃതിയും
_____________ ഏക്കെും അളക്കുന്നു, പമൽപ്പെഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ വാഴപ്പഴം കൃഷി
റേയ്യാൻ താൽപ്പരയറപ്പെുന്നു, ഒപ്പം രുണനിലവാരമുള്ള വാഴപ്പഴം
ഉൽോദിപ്പിക്കുന്നതിലും േിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിലും കമ്പനി അവറന / അവറള
നയിക്കണറമന്ന് ആപ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ / അവളുറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
വിേണനം റേയ്യുന്നതിൽ.
അതിനാൽ, ഇപപ്പാൾ ോർട്ടികൾ ഇനിപ്പെയുന്ന രീതിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നു:
1. നിർവേനങ്ങൾ
1.1 കരാെിന്റെ അർത്ഥം വാഴപ്പഴ ഉൽോദനത്തിനും വാങ്ങലിനുമുള്ള കരാർ
എന്നാണ്.

1.2 “വാഴപ്പഴം” എന്നത് കാറവൻഡിഷ് വവവിധ്യമാർന്ന വാഴപ്പഴം, പ്രാൻഡ്
റനയ്ൻ (ജി 9) അറല്ലേിൽ മപേറതേിലും ഇനം എന്നിവ കൃഷിക്ക്
അനുപയാജയമാറണന്ന് കമ്പനി കരുതുന്നു, അതിനാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ
കർഷകറന പരഖാമൂലം അെിയിക്കുന്നു.
1.3 ോർട്ടികൾ എന്നത് കർഷകനു൦ കമ്പനിയും ചേർന്നതു൦ പാർട്ടി എന്നത്
അർത്ഥമാക്കുന്നത് കർഷകറനപയാ കമ്പനിറയപയാ ആണ്.
1.4 ഉൽോദനം എന്നാൽ ഈ കരാെിൽ വയക്തമാക്കിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നും
വിളറവെുക്കാൻ തയ്യാൊയ അറല്ലേിൽ വിളറവെുക്കാൻ തയ്യാൊയ വാഴപ്പഴം
1.5 “പോയിന്െ് ഓഫ് റഡലിവെി” കൃഷിക്കാരൻ വാഴപ്പഴം വിളറവെുക്കുന്ന
സ്ഥലമായി ഭൂമിറയ സൂേിപ്പിക്കും.
1.6 നിലവിറല കരാെിന് അനുസൃതമായി കൃഷിക്കാർ നെത്തുന്ന കൃഷി,
ഇപപ്പാഴറത്ത കരാെിന്റെ വയവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഉൽോദനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
കമ്പനി ഏറേെുക്കൽ എന്നിവ േദ്ധതിയുറെ അർത്ഥം ഉൾറക്കാള്ളുന്നു.
1.7 “േരമാവധ്ി പരഷിപ്പിന്റെ േരിധ്ി” എന്നത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്യും
മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുരാസിക്കുന്ന രാസ അവരിഷ്ടത്തിന്റെ അളവ്
അറല്ലേിൽ ഇന്ത്യയുറെ മപേറതേിലും സ്റ്റാെ്െയൂട്ടെി സ്റ്റാൻപഡർഡ്, വാഴപ്പഴം
േരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിനിെയിപലാ കയേുമതിയിപലാ കറെത്തിയാൽ
വിേണിയിറല നിശ്ചിത നിലവാരത്തിൽ കവിയരുത് വിൽപ്പനയിലൂറെ
വിതരണം റേയ്യാൻ വാഴപ്പഴം ഉപേരിക്കുന്ന പ്േപദരം.
1.8 “കട്ടിംര് ഓർഡർ” എന്നത് കമ്പനിയുറെ പരഖാമൂലമുള്ള നിർപേരങ്ങൾ
വയക്തമാക്കുന്നു:
a. വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വിളറവെുപ്പ് / മുെിക്കൽ തീയതി, സമയം;
b. വാഴപ്പഴത്തിന്റെ പപ്രഡും പ്ോയവും.
1.9 കമ്പനി നിർണ്ണയിച്ച പ്േകാരം, അറനക്സ് ഡിയിൽ വയക്തമാക്കിയ
രുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കുന്നതിൽ േരാജയറപ്പെുന്ന വാഴപ്പഴറത്ത
നിരസിക്കുന്നു.
1.10 “പസ്റ്റാപപ്പജ് ഓർഡർ” എന്നതിനർത്ഥം കമ്പനിക്ക് റഡലിവെി
റേയ്യുന്നതിപനാ അറല്ലേിൽ (മുമ്പ് നൽകിയ കട്ടിംര് ഓർഡെിന് പരഷം) ഏത്
സമയത്തും കമ്പനി നൽകിപയക്കാവുന്ന വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വിളറവെുപ്പ്
നിർത്തുന്നതിന് ഏത് സമയത്തും കമ്പനി പരഖാമൂലമുള്ള നിർപേരങ്ങൾ.
കമ്പനിയുറെ കർഷകന് എങ്ങറന / നിർപേരങ്ങൾ ഉറെന്ന് അെിയാറമന്നും

അതിൽ അറനക്സ് സിയിൽ േെഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോറല േുവന്ന പെേിംര്
േുെറപ്പെുവിച്ചതിറന തുെർന്നുമുള്ള വിളറവെുപ്പ് വറര.
1.11 ഒരു കമ്പനിയുറെപയാ പകാർപ്പപെഷന്റെപയാ “വിൻഡിംര്-അപ്പ്”,
“േിരിച്ചുവിെൽ”, “ോപ്പരത്തം” അറല്ലേിൽ “േുന സംഘെന” എന്നിവ
നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള തുലയപമാ സമാനപമാ ആയ ഏറതേിലും നെേെികൾ
ഉൾറപ്പെുത്തുന്നതിനായി നിർണ്ണയിക്കറപ്പെും.
അത്തരം കമ്പനിപയാ പകാർപ്പപെഷപനാ സംപയാജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
അധ്ികാരേരിധ്ി അറല്ലേിൽ അത്തരം കമ്പനിപയാ പകാർപ്പപെഷപനാ
ബിസിനസ്സ് നെത്തുന്ന ഏറതേിലും അധ്ികാരേരിധ്ി ലികവിപഡഷൻ,
വിൻഡിംര്-അപ്പ്, േുന സംഘെന, േിരിച്ചുവിെൽ, പ്കമീകരണം, സംരക്ഷ്ണം
അറല്ലേിൽ കെക്കാരുറെ ആരവാസം എന്നിവ ഉൾറപ്പറെ.
2. കരാെിന്റെ കാലാവധ്ി
2.1 ഈ കരാർ ____________________ തീയതി മുതൽ പ്ോബലയത്തിൽ വരും.
2.2 സംസ്കരണം, ആഭയന്ത്ര വിേണിയിൽ വിൽപ്പന അറല്ലേിൽ അന്ത്ാരാഷ്പ്െ
തലത്തിൽ കയേുമതി എന്നിവ ഉൾറപ്പറെയുള്ള ഒരു വിള സീസണിന്റെ
കാലയളവിൽ ഒരുമിച്ച് പ്േവർത്തിക്കുറമന്ന് ോർട്ടികൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
കരാെിന്റെ േഴങ്ങൾ കൃഷി റേയ്യുന്നതിനും ഉൽോദിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
അവൻ / അവൾ ഭൂമി സമർപ്പിക്കുറമന്നും കരാെിന്റെ അത്തരം കാലയളവിൽ
കമ്പനിയുമായി തുെർച്ചയായി പ്േവർത്തിക്കുന്നത് തുെരുറമന്നും കർഷകൻ
ഉെപ്പുവരുത്തണം.
2.3 കരാർ നെപ്പിലാക്കിയ തീയതി മുതൽ ആദയറത്ത വിളറവെുപ്പിനായി ഒരുമിച്ച്
പ്േവർത്തിക്കുറമന്ന് കക്ഷ്ികളും സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ അനുഭവത്തിന്റെ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ അെുത്ത വർഷപത്തക്കുള്ള കരാർ തുെരാപനാ
അവസാനിപ്പിക്കാപനാ ഇരു ോർട്ടികളും േരസ്പരം തീരുമാനിക്കും.
2.4 കരാർ മറോരു വിള സീസണിനായി ോർട്ടികൾ േരസ്പരം നീട്ടാം.
3. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുറെ വിവരണം
3.1 ഈ കരാർ വാഴപ്പഴം കാറവൻഡിഷ് ബനാന റവവെേി പ്രാൻഡ് റനയ്ൻ (ജി 9)
അറല്ലേിൽ കമ്പനി സവന്ത്ം വിപവേനാധ്ികാരത്തിൽ കൃഷിക്ക്
അനുപയാജയറമന്ന് കരുതുന്ന മപേറതേിലും ഇനങ്ങളിൽ മാപ്തമായി
േരിമിതറപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു.
4. രുണനിലവാര സവിപരഷത

4.1 അറനക്സ് ‘ഡി’ യിൽ മാപ്തം േരാമർരിച്ചിരിക്കുന്ന രുണനിലവാര
സവിപരഷതകൾ ോലിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം സവീകരിക്കും. തകർന്നതും പകൊയതും
േകവതയില്ലാത്തതും അനുേിതമായതുമായ േർമ്മ വർണ്ണ േഴങ്ങൾ
സവീകരിക്കില്ല.
4.2 സൂരയതാേം ബാധ്ിച്ച വാഴ േഴങ്ങൾ സവീകാരയമല്ല.
4.3 അറനക്സ് ‘ഡി’ ൽ സൂേിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കാത്ത എല്ലാ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സവീകരിക്കില്ല.
5. പൊളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും
5.1 അറനക്സ് ‘ഡി’ ൽ സൂേിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനിയുറെ രുണനിലവാര
സവിപരഷതകൾക്കനുസൃതമായി ആമുഖത്തിൽ േരാമർരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭൂമിയിൽ വാഴപ്പഴം വളർത്താനും വിളറവെുക്കാനും കർഷകൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
െിഷയു കൾച്ചർ മുചേനയുള്ള വാഴറച്ചെി വിതയ്ക്കുന്നതിനുള്ള റേെികൾ
കമ്പനിയുറെ ഇെറേെലില്ലാറത കർഷകന്റെ വിപവേനാധ്ികാരത്തിൽ വാങ്ങും
5.2 കൃഷിക്കാരൻ നിർചേശിക്കുന്ന സാചേതികവിദ്േയുും ഉൽപാദ്ന
സപ്മ്പദ്ായവുും പിന്തുടരുകയുും പാലിക്കുകയുും പ്പേയ്യു ണ൦. കമ്പനി അപ്പെേിൽ
അതിന്പ്പറ സാചേതിക ചസവന ദ്ാതാവ്, പ്പമറ്റീരിയൽ ഉപചയാഗും പാലിക്കൽ
ഉൾപ്പപ്പപ്പട കമ്പനിചയാ അതിന്പ്പറ സാചേതിക ചസവന ദ്ാതാചവാ ശുപാർശ
പ്പേയ്യുന്ന രാസവസ്തുക്കളുും സുരക്ഷയുപ്പട ഉപചയാഗവുും. നിയമപ്പകാരും
ആവശേമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ. അത്തരും സവിചശഷതകളുും പ്പവർത്തനങ്ങളുും
കമ്പനി വേക്തമാക്കുും
കർഷകൻ ചരോമൂലും. ചപ്പാജക്ടിന്പ്പറ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരും
സവിചശഷതകൾ മാറിചയക്കാും.
5.3 കൃഷിക്കാരൻ സവന്ത്ം റേലവിലും അേകെസാധ്യതയിലും, എല്ലാ േദ്ധതി
വികസനവും, വിളറവെുപ്പിനു മുമ്പുള്ള, വിളറവെുപ്പ് പ്േവർത്തനങ്ങളും
ഉൾറപ്പറെ, എന്നാൽ അതിൽ മാപ്തം േരിമിതറപ്പെുത്താറത, ഉദാ. ഭൂവികസനം,
അെിസ്ഥാന സൗകരേ വികസനം, രുണനിലവാരമുള്ള നെീൽ വസ്തുക്കളുറെയും
പതാട്ടങ്ങളുറെയും പ്കമീകരണം, സസയസംരക്ഷ്ണ പ്േവർത്തനങ്ങൾ,
ഫലസംരക്ഷ്ണ പ്േവർത്തനങ്ങൾ, വളവും പോഷകവും പ്കമീകരണം, പ്ഡിപ്പ്
ഇെിപരഷൻ ഇൻസ്റ്റാപളഷനും മാപനജ്റമന്െും, ജലപസേനത്തിനുള്ള ജല
പ്കമീകരണം, കളനിയപ്ന്ത്ണവും േരിോലനവും, രുേിതവം, പരാരം, കീെങ്ങൾ
മാപനജ്റമന്െ്, വിളറവെുപ്പ്, രുണനിലവാരമുള്ള ഉൽോദനത്തിന്
ആവരയമുള്ളപപ്പാൾ മപേറതേിലും പ്േവർത്തനം.

5.4 കമ്പനിയുറെ പ്േതിനിധ്ിയുറെ പമൽപനാട്ടത്തിൽ സക്കർ തിരറഞ്ഞെുക്കൽ
നെത്തുന്നതിന് കർഷകൻ അയാളുറെ / അവളുറെ റേലവിൽ ആവരയമായ
ഉേകരണങ്ങൾ പ്കമീകരിക്കും.
5.5 എന്നിരുന്നാലും, േഴസംരക്ഷ്ണ പ്േവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നതിന്
റതാഴിലാളികറള പ്കമീകരിക്കുന്നതിന് കമ്പനി അതിന്റെ േിലവിൽ
സൗകരയറമാരുക്കും, ഉദാ. ബഡ് ഇഞ്ചക്ഷ്ൻ, ബഞ്ച് സ്പപ്േ, ഡിപലാവെിംര്, പ്ഫൂട്ട്
തെസ്സം നീക്കംറേയ്യൽ, റതോയ വക നീക്കംറേയ്യൽ, െിബൺ ൊരിംര്, ബഞ്ച്
ബാരിംര് എന്നിവ വാഴപ്പാെങ്ങളിൽ പനരിട്ട് ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന റതാഴിലാളികൾ
വഴിപയാ അറല്ലേിൽ ഏറതേിലും ഏജൻസി വഴിപയാ ഫലസംരക്ഷ്ണ
പ്േവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നതിന് (പലബർ ോർജുകളും േഴസംരക്ഷ്ണ
വസ്തുക്കളുറെ വിലയും ഉൾറപ്പറെ) മുകുള കുത്തിവയ്പ്പ്, ബഞ്ച് സ്പപ്േകൾ, ബഞ്ച്
സ്കിർട്ടിംര് ബാര്, െിബൺ, സ്പപ്േ േമ്പുകൾ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവരയമായ
രാസവസ്തുക്കൾ) എന്നാൽ ആവരയമായ റതാഴിലാളികറള യഥാസമയം
പ്കമീകരിക്കാനും ഫലസംരക്ഷ്ണ പ്േവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി
നെപ്പാക്കാനും കർഷകന് ഉത്തരവാദിത്തമുെ്. ഫലസംരക്ഷ്ണ
പ്േവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവരയമായ എല്ലാ പലബർ ോർജുകളും റമേീരിയൽ
വിലയും കമ്പനി നൽകാം അറല്ലേിൽ അതിനുള്ള ധ്നസഹായം സർക്കാർ
നൽകാം അറല്ലേിൽ കമ്പനി അഡവാൻസായി നൽകാം അറല്ലേിൽ സമ്മതിച്ച
നിബന്ധനകൾ പ്േകാരം കർഷകൻ വഹിക്കും.
5.6 കർഷകന്റെ / അവളുറെ സവന്ത്ം റേലവിൽ പനരിട്ട് സൂരയപ്േകാരം
ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടങ്ങറളയും ഉൾറക്കാള്ളുന്ന േപ്തങ്ങൾ.
5.7 െിപ്പ് ഓവർ സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കർഷകറന
േിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനായി കർഷകൻ സമയബന്ധിതമായി രരിയായ
പപ്ോപ്പിംരും സവന്ത്ം റേലവിൽ വഴികാട്ടിയും ഉെപ്പാക്കും.
5.8 കൃഷിക്കാരന് സവന്ത്ം റേലവിൽ വിള ഇൻഷുെൻസ് എെുക്കാം.
5.9 കൃഷിക്കാരന് സവന്ത്ം റേലവിൽ മണ്ണ്, ഇല, ജല വിരകലനം എന്നിവ
ലഭിക്കും.
5.10 ആപരാള G.A.P- യ്ക്ക് ആവരയമായ എല്ലാ പ്േവർത്തനങ്ങളും കർഷകൻ
േൂർത്തിയാക്കും. സർട്ടിഫിപക്കഷൻ (എറന്ത്േിലും ഉറെേിൽ)
5.11 കമ്പനിയുറെ പ്േതിനിധ്ിയുറെ പമൽപനാട്ടത്തിൽ (ആവരയറമേിൽ)
വാഴപ്പഴത്തിൽ അനുവദനീയമായ േരിധ്ിക്കുള്ളിൽ അവരിഷ്ടത്തിന്
ആവരയമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും കർഷകൻ എെുക്കും.

5.12 ഉൽോദനത്തിനുപരഷം, കമ്പനി സവന്ത്ം റേലവിൽ രുണനിലവാര
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കുന്നതിനായി വാഴപ്പഴം േരിപരാധ്ിക്കാം.
5.13 ഇനിപ്പെയുന്ന പ്േവർത്തനങ്ങൾ ഉൾറപ്പറെ എന്നാൽ അതിൽ മാപ്തം
േരിമിതറപ്പെുത്താറത, അവരുറെ സവന്ത്ം റേലവിലും അേകെസാധ്യതയിലും,
വിളറവെുപ്പിനു പരഷമുള്ള എല്ലാ പ്േവർത്തനങ്ങളും കമ്പനി നെപത്തെതുെ്.
5.13.1 കാർഷിക തലത്തിൽ തരംതിരിക്കൽ / പപ്രഡിംര് / ോക്കിംര്
5.13.2 ഉൽേന്നങ്ങൾ പകപ്ര വിതരണ പകപ്രത്തിപലക്ക് റകാെുപോകുക
5.13.3 പ്േീ-കൂളിംര്, പകാൾഡ് പസ്റ്റാപെജ് പ്േവർത്തനങ്ങൾ
5.13.4 ോയ്ക്ക് ഹൗസ് പ്േവർത്തനങ്ങൾ
5.13.5 കയേുമതി, ആഭയന്ത്ര വിൽപ്പന
5.14 രുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി കർഷകറര നയിക്കുന്നതിന്
വാഴപ്പഴ ഉൽോദനത്തിൽ േരിേയമുള്ള സാപേതിക വയക്തികറള കമ്പനി
പ്കമീകരിക്കും.
5.15 േദ്ധതി പ്േകാരം ബന്ധറപ്പട്ട പയാരയതയുള്ള കർഷകർക്ക് വിവിധ്
പ്േവർത്തനങ്ങളിൽ ധ്നസഹായം നൽകുന്നതിന് കർഷകറന
സഹായിക്കുന്നതിന് കമ്പനി ബന്ധറപ്പട്ട സർക്കാരിന്റെ പഹാർട്ടികൾച്ചർ
വകുപ്പുമായി ഏപകാേിപ്പിക്കും. പപ്ോജക്േിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ വയവസ്ഥ /
മാനദണ്ഡങ്ങൾ. കർഷകർ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവരയമായ
പരഖകളും യഥാസമയം നൽകും.
5.16 സംസ്ഥാന / പകപ്ര സർക്കാരുമായി ഏപകാേിപ്പിച്ച് അറല്ലേിൽ കമ്പനിയുറെ
റേലവിൽ േരിരീലനത്തിന്, എക്സ്പോഷർ സരർരനവും പ്േകെനങ്ങളും
കമ്പനി സംഘെിപ്പിപച്ചക്കാം.
5.17 ഈ കരാെിൽ മറേവിറെറയേിലും േരാമർരിച്ചിട്ടുറെേിലും, കമ്പനി
സവീകരിച്ച നഷ്ടം അറല്ലേിൽ പകെുോെുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കർഷകൻ ഒരു
ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറേെുക്കില്ല, വിളറവെുപ്പിനു പരഷമുള്ള പ്േവർത്തനങ്ങൾ,
വിൽപ്പന, പലാജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയുറെ എല്ലാ റേലവുകൾക്കും
അേകെസാധ്യതകൾക്കും കമ്പനി മാപ്തമാണ് ഉത്തരവാദി. .
5.18 വാഴ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉൽോദന വസേ്, ആസ്തികൾ, അറല്ലേിൽ അത്
നൽകുന്ന ഇൻേുട്ടിന്റെ നിയമേരമായ േരിണതഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കമ്പനി
സാധ്ാരണയായി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.
6. വിള വിതരണം

6.1 കർഷകനും കമ്പനിയും തമ്മിൽ േരസ്പര സമ്മതപത്താറെയുള്ള പപ്ോപ്രാം
അനുസരിച്ച് വിളറവെുപ്പ് എല്ലായ്പപ്പാഴും നെത്തും. കമ്പനിയുറെ അംരീകൃത
പ്േതിനിധ്ിയുറെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിളറവെുപ്പ് നെത്തും. കൃഷിക്കാരൻ
അതിന്റെ കാലാവധ്ിയിൽ, അവൻ / അവൾ അറല്ലേിൽ മപേറതേിലും കക്ഷ്ി
മുപഖന, കമ്പനിക്ക് വകമാൊൻ ഉപേരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഏറതേിലും
ഭാരം ഏറതേിലും മൂന്നാം കക്ഷ്ിക്ക് ഒപ്പം മപേറതേിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ /
േഴങ്ങൾറക്കാപ്പം വിൽക്കാൻ പ്രമിക്കരുത്. തുെങ്ങിയ. കമ്പനിയുറെ സമ്മതവും
സാന്നിധ്യവുമില്ലാറത കർഷകൻ നെത്തുന്ന ഏറതാരു വിളറവെുപ്പും
കർഷകന്റെ കരാെിന്റെ ലംഘനമായിരിക്കും, കരാർ ലംഘനത്തിറനതിറര
കമ്പനി ഉേിതമായ നെേെികൾ വകറക്കാള്ളും.
6.2 കൃഷിക്കാരൻ അയാളുറെ / അവളുറെ വയലിൽ നിന്ന് വാഴ
റകായ്റതെുക്കുന്നതിപനാ മുെിക്കുന്നതിപനാ അയാളുറെ / അവളുറെ റേലവിൽ
പ്കമീകരിക്കണം.
6.3 വാഴപ്പഴം േഴങ്ങൾ / കുലകൾ വാഴ വയലിൽ നിന്ന് േുെപത്തക്ക്
റകാെുപോകുന്നതിന് കമ്പനി ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഒരു കിപലായ്ക്ക് ……
(കാേരെി എ + ബി + സി) നിലവിലുള്ള വാഴപ്പഴം വലിറച്ചെുക്കുന്നതിനുള്ള
നിരക്കുകൾ കമ്പനി അെയ്ക്കാം അറല്ലേിൽ കരാെിറല വയവസ്ഥകൾ
അനുസരിച്ച് കർഷകൻ വഹിക്കാം.
6.4 രതാരത വാഹനം വയലിറലത്തിയിറല്ലേിൽ, വാഴപ്പഴം ോയ്ക്കിംര് /
പപ്ോസസ്സിംര് പോയിന്െ് വറര വാഴയുറെ േഴങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കർഷകൻ
പ്കമീകരിക്കണം, അതിന്റെ വില കമ്പനി വഹിക്കും.
6.5 കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ വയലിൽ വാഴ സംസ്കരണത്തിന് ആവരയമായ റവള്ളം
യഥാസമയം പ്കമീകരിക്കണം. റേലവ് കമ്പനി വഹിക്കും.
6.6 വിളറവെുക്കുന്ന ഉൽേന്നങ്ങൾ കമ്പനി അനുബന്ധം ‘ഡി’ ൽ
േെഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവിപരഷതകൾ അനുസരിച്ച് ഫാമിറല എ, ബി, സി
വിഭാരങ്ങളായി തരം തിരിക്കും. പപ്രഡിംരിനും തരംതിരിക്കലിനുമായി മാപ്തം
റതാഴിൽ റേലവുകൾ കമ്പനി വഹിക്കും.
6.7 രുണനിലവാരവും ോപക്കജിംരും സംബന്ധിച്ച കമ്പനിയുറെ തീരുമാനം
കരാെിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം കക്ഷ്ി േരിപരാധ്നയ്ക്ക്
വിപധ്യമായിരിക്കും.
6.8 േദ്ധതി സമയത്ത്, ഈ കാർഷിക കരാെിന് കീഴിൽ കർഷകനിൽ നിന്ന്
അറനക്സ് ‘ഡി’ ൽ വയക്തമാക്കിയ ഏേവും കുെഞ്ഞ രുണനിലവാര
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ോലിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം വാങ്ങാൻ കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

6.9 കമ്പനി ആഴ്ചപതാെുമുള്ള കട്ടിംര് റഷഡയൂൾ തയ്യാൊക്കി വിതരണം
റേയ്യുകയും വിളറവെുപ്പ് റേയ്ത വാഴപ്പഴം റവട്ടിമാേി കമ്പനിയുറെ രതാരത
വാഹനത്തിപലക്ക് റകാെുപോകാൻ ഏത് കർഷകറന അനുവദിക്കണറമന്ന്
കർഷകറന അെിയിക്കുകയും റേയ്യും.
7. വില നിർണ്ണയം:
7.1 ഓേ്ഷൻ 1: അറനക്സ് ‘ഡി’ യിൽ േെഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവിപരഷതകൾ
ോലിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം കമ്പനി ഏേവും കുെഞ്ഞ രയാരെീഡ് വിലയ്ക്ക് Rs. _____.
ഓേ്ഷൻ 2: അറനക്സ് ‘ഡി’ ൽ സൂേിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സവിപരഷതകൾ
ോലിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം കമ്പനി േരസ്പര സമ്മതപത്താറെയുള്ള വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും,
എന്നിരുന്നാലും ഇത് കുെഞ്ഞ രയാരെീഡ് വിലപയക്കാൾ കുെവായിരിക്കില്ല.
ഓേ്ഷൻ 3: അറനക്സ് 'ഡി'യിൽ സൂേിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സവിപരഷതകൾ
ോലിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം, പ്േപദരത്ത് വിളറവെുപ്പ് സമയത്ത് നിലവിലുള്ള മാർക്കേ്
വിലയ്ക്ക് സമ്മതിച്ച പ്േകാരം കമ്പനി വാങ്ങും, എന്നിരുന്നാലും ഇത് മിനിമം
എന്നതിപനക്കാൾ കുെവായിരിക്കില്ല. രയാരെീഡ് വില.
ഓേ്ഷൻ 4: അറനക്സ് ‘ഡി’ ൽ സൂേിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സവിപരഷതകൾ
ോലിക്കുന്ന ബനാനാസ് േഴത്തിന്റെ സംഭരണ വില, േരസ്പരം സമ്മതിച്ച
വിലയും േരസ്പരം സമ്മതിച്ച വിലപയക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള മാർക്കേ്
നിരക്കിന്റെ ഏേക്കുെച്ചിലും കണക്കിറലെുക്കും. േരസ്പര സമ്മതമുള്ള
രയാരെീഡ് വിലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത േരിധ്ി വറര മാര്ക്കേ് പെേ് ഏേക്കുെച്ചില്
വറര (കൂെുതല്) മാേമുൊകില്ല, േപക്ഷ് നിലവിലുള്ള മാര്ക്കേ് പെേ് സമ്മതിച്ച
ഏേക്കുെച്ചിലിന്റെ േരിധ്ിക്ക് മുകളില് (ഉയർന്നത്) നിരീക്ഷ്ിക്കുകയാറണേിൽ
വിലയിറല വയതയാസത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത രതമാനം (നിലവിലുള്ള മാര്ക്കേ്
പെേ് േരസ്പര സമ്മതമുള്ള വില) േരസ്പരം അംരീകരിച്ച വിലയിൽ പേർക്കും.
8. പേയ്റമന്െ് നിബന്ധനകൾ
8.1 റഡലിവെി സവീകരിച്ച ഉെൻ കമ്പനി പേയ്റമന്െ് നെത്തും. കൃഷിക്കാരന്
തനതായ റവെർ പകാഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു റവെർ രജിസ്പപ്െഷൻ
േൂർത്തിയാകും. കൃഷിക്കാരൻ ആധ്ാർ നമ്പർ, ബാേ് അക്ക details െ്
വിരദാംരങ്ങൾ (േണറമാന്നും നൽകില്ല), ഐഎഫ്എസ്സി പകാഡിനായി
െോക്കിയ റേക്ക്, ആവരയമായ ആർെിജിഎസ് വിരദാംരങ്ങൾ എന്നിവ
അെയ്പക്കെതാണ്.
9. രഹസയാത്മകതയും മത്സരരഹിതവും:

9.1 േദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുന്നതിനും നെപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആവരയമായ അെിവും
വിവരങ്ങളും പനെുന്നതിന് കമ്പനി രണയമായ തുക നിപക്ഷ്േിക്കുറമന്ന്
കർഷകൻ ഇതിനാൽ അംരീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും റേയ്യുന്നു.
അതിനാൽ, കൃഷിക്കാരൻ േദ്ധതിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും
രഹസയമായി സൂക്ഷ്ിപക്കെത് അതയാവരയമാണ്, വാഴപ്പഴത്തിന്റെ
വികസനവുമായി ബന്ധറപ്പപട്ടാ അറല്ലേിൽ വിളറവെുപ്പിനു മുപമ്പാ പരഷപമാ
ഉള്ള എല്ലാ അെിവുകളും സാപേതിക വിവരങ്ങളും ഉൾറപ്പറെ എന്നാൽ അതിൽ
മാപ്തം േരിമിതറപ്പെുത്തരുത് സാപേതികവിദയകളും പപ്ോസസ്സിംര്
സാപേതികവിദയകളും ോർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വാണിജയ േരസയങ്ങളും.
കമ്പനിയുമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള വയവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഈ കരാെിന്
അനുസൃതമായി േദ്ധതി നിർവഹിക്കുകറയന്ന ഏക ഉപേരയത്തിനുേുെറമ
പമൽപ്പെഞ്ഞ വിവരങ്ങറളാന്നും കർഷകൻ റവളിറപ്പെുത്തുകപയാ
ഉേപയാരിക്കുകപയാ റേയ്യില്ല.
9.2 ഈ കരാെിന്റെ കാലയളവിൽ, കർഷകൻ പലാകത്തിന്റെ ഏത് ഭാരത്തും
കമ്പനിയുമായി പനരിപട്ടാ അല്ലാറതപയാ മത്സരിക്കില്ല, കൂൊറത ഇന്ത്യയിറല
വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വികസനം, സംസ്കരണം, വിൽപ്പന എന്നിവയിൽ കർഷകൻ
ഏറതേിലും മൂന്നാം കക്ഷ്ിയുമായി സഹകരിക്കില്ല കൂൊറത / അറല്ലേിൽ
വിപദരത്ത്. കൂൊറത, ഈ കരാെിന്റെ കാലാവധ്ി കഴിഞ്ഞ്, സവന്ത്മായി
അറല്ലേിൽ മപേറതേിലും കക്ഷ്ി മുപഖന കർഷകൻ ഈ കരാെിന് കീഴിൽ
റവളിറപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുറെ ഉെമസ്ഥാവകാര അെിവ്
വിനിപയാരിക്കാൻ പ്രമിക്കരുത്. പലാകറത്തവിറെയും വാഴപ്പഴം.
9.3 ഈ കരാെിന്റെ കാലയളവിൽ, അത്തരം ആവരയങ്ങൾക്കായി വയക്തമായി
സമ്മതിച്ച വയവസ്ഥകൾ പ്േകാരം കമ്പനിയുറെ മുൻകൂർ പരഖാമൂലമുള്ള
അനുമതി ലഭിച്ചിറല്ലേിൽ, കർഷകൻ പനരിപട്ടാ അല്ലാറതപയാ കമ്പനി
ഒഴിറകയുള്ള ഏറതേിലും കക്ഷ്ികൾക്ക് വിൽക്കില്ല. കമ്പനി എെുക്കാത്ത
വാഴപ്പഴത്തിന്റെ അളവിന് പരഖാമൂലമുള്ള അനുമതി ആവരയമില്ല.
10. കർഷകാവകാര സംരക്ഷ്ണം.
10.1 ഈ കരാർ ഒരു തരത്തിലും അയാളുറെ ഭൂമിയിറല ഉെമസ്ഥന്റെ
ഉെമസ്ഥാവകാരറത്തയും വകവരാവകാരറത്തയും ബാധ്ിക്കില്ല.
10.2 കരാർ കാലാവധ്ി േൂർത്തിയാകുപമ്പാൾ സവന്ത്ം റേലവിൽ കർഷകന്റെ
ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ഘെനകളും കമ്പനി നീക്കംറേയ്യും.
10.3 ബലപ്േപയാരത്തിന്റെ ഫലമായി വിളനാരം കാരണം വിതരണം റേയ്യാത്ത
സാഹേരയത്തിൽ കമ്പനിക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അറല്ലേിൽ നഷ്ടം വരുത്തുന്നതിന്
കർഷകൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല.

11. തർക്ക േരിഹാര സംവിധ്ാനം
11.1 ഈ കരാെിൽ നിപന്നാ അതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് ഉൊകുന്ന ഏറതേിലും
തർക്കപമാ വിവാദപമാ വയതയാസപമാ ഉറെേിൽ, അത്തരം തർക്കങ്ങൾ,
തർക്കങ്ങൾ അറല്ലേിൽ വയതയാസങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിലൂറെ േരിഹരിക്കാൻ
ോർട്ടികൾ ആദയം പ്രമിക്കും.
11.2 മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ േരസ്പര സമ്മതം / അനുരഞ്ജനം വഴി തർക്കം
േരിഹരിക്കുന്നതിൽ േരാജയറപ്പട്ടാൽ, വില ഉെപ്പു സംബന്ധിച്ച കർഷകരുറെ
(രാക്തീകരണ, സംരക്ഷ്ണ) കരാർ പ്േകാരം നിയുക്തമാക്കി നിർവേിക്കറപ്പട്ട
പയാരയതയുള്ള അപതാെിേി തർക്കം, തർക്കം അറല്ലേിൽ പ്േതിബന്ധം എന്നിവ
േരിഹരിക്കും. ഫാം സർവീസസ് ഓർഡിനൻസ്, 2020 (2020 റല ഓർഡർ 11), വില
ഉെപ്പ്, കാർഷിക പസവനങ്ങൾ (തർക്ക േരിഹാരം) േട്ടങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
കർഷകരുറെ കരാർ 2020.
12. േലവക:
12.1 കൃഷിക്കാരൻ ഒരു സവതപ്ന്ത് ോർട്ടിയായി തുെരും, കൂൊറത കമ്പനിയും
കർഷകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അപസാസിപയഷൻ, േോളിത്തം അറല്ലേിൽ
സംയുക്ത സംരംഭം, പ്േിൻസിപ്പലിന്പെയും ഏജന്െുമാരുപെയും അറല്ലേിൽ
റതാഴിലുെമയുറെയും ജീവനക്കാരുറെയും ബന്ധം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
ഈ കരാർ ഉൊക്കില്ല.
12.2 രെ് ോർട്ടികളും ഒപ്പിട്ട പരഖാമൂലമല്ലാറത ഈ കരാർ േരിഷ്കരിക്കുകപയാ
പഭദരതി റേയ്യുകപയാ മാേുകപയാ റേയ്യില്ല.
12.3 ഈ കരാർ, അതിന്റെ അനുബന്ധങ്ങൾ ഉൾറപ്പറെ, കക്ഷ്ികൾ തമ്മിലുള്ള
മുഴുവൻ കരാെും മുപന്നാട്ട് വയ്ക്കുകയും അതിൻറെ വിഷയത്തിൽ
കക്ഷ്ികൾക്കിെയിൽ വാക്കാലുള്ളപതാ പരഖാമൂലപമാ ഉള്ള എല്ലാ മുൻ
കരാെുകളും പ്കമീകരണങ്ങളും ധ്ാരണകളും അസാധ്ുവാക്കുന്നു. .
12.4 മേ് ോർട്ടിയുറെ മുൻകൂർ പരഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാറത ഒരു ോർട്ടിയും
അതിന്റെ ബാധ്യതകളുറെപയാ അവകാരങ്ങളുറെപയാ എല്ലാ ഭാരങ്ങപളാ
അവകാരങ്ങപളാ നിപയാരിക്കുകപയാ േരിപോഷിപ്പിക്കുകപയാ റേയ്യില്ല.
12.5 ഈ കരാർ രെ് എതിരാളികളായി നെപ്പിലാക്കും, അവ ഓപരാന്നും
ഒെിജിനൽ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ അവറയല്ലാം ഒരു ഉേകരണമായിരിക്കും.
12.6 ഈ കരാെിൽ ഉേപയാരിച്ചിരിക്കുന്ന തലറക്കട്ടുകൾ സ ience കരയത്തിനായി
മാപ്തം ഉേപയാരിക്കുന്നു, മാപ്തമല്ല ഈ കരാർ നിർവ്വേിക്കുന്നതിലും
വയാഖയാനിക്കുന്നതിലും േരിരണിക്കില്ല.

12.7 ഈ കരാെിന്റെ നിബന്ധനകറളാന്നും ബാധ്കമാകില്ല, കക്ഷ്ികളുറെയും
അവരുറെ േിൻരാമികളുറെയും ആനുകൂലയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കണം. മേ് ോർട്ടികളുറെ മുൻകൂർ പരഖാമൂലമുള്ള
അനുമതിയില്ലാറത ഒരു ോർട്ടിക്കും ഈ കരാർ നൽകാനാവില്ല, അല്ലാറത ഒരു
കക്ഷ്ിക്ക് (ഇവിറെയുള്ള ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പമാേിപ്പിക്കാറത) ഈ കരാർ
അതിന്റെ എല്ലാ ബിസിനപസ്സാ ആസ്തികപളാ രണയമായി വിജയിപ്പിക്കുന്ന
ഏറതേിലും മൂന്നാം കക്ഷ്ിക്ക് നൽകാം.
12.8 ഈ കരാെിറല ഏറതേിലും വയവസ്ഥ അസാധ്ുവാണ്, നിയമവിരുദ്ധപമാ
നെപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തപതാ ആറണേിൽ, അത്
പ്ോപയാരികമാകുന്നിെപത്താളം േരിഷ്കരിക്കുകയും അത് സാധ്ുതയുള്ളതും
നിയമേരവും നെപ്പാക്കാവുന്നതുമാക്കി മാേുന്നതിനും ഏതാെ്
നിലനിർത്തുന്നതിനുംോർട്ടികളുറെ ഉപേരയം പ്ോപയാരികമാക്കുന്നതുപോറല,
പരഷിക്കുന്ന വയവസ്ഥകളുറെ സാധ്ുത, നിയമസാധ്ുത, നെപ്പാക്കൽ എന്നിവ
ഒരു തരത്തിലും ബാധ്ിക്കുകപയാ ദുർബലമാക്കുകപയാ റേയ്യില്ല.
12.9 പഭദരതി പരഖാമൂലം ഇരു ോർട്ടികളും ഒപ്പുറവച്ചിറല്ലേിൽ ഈ കരാെിറല
ഏറതേിലും വയവസ്ഥയുറെ പഭദരതി സാധ്ുതയുള്ളതല്ല. എഴുതിത്തള്ളൽ
പരഖാമൂലം എഴുതിത്തള്ളുന്ന ോർട്ടി ഒപ്പുറവച്ചിറല്ലേിൽ ഈ കരാെിറല
ഏറതേിലും വയവസ്ഥകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നത് സാധ്ുതയുള്ളതല്ല. ഈ
കരാെിന്റെ ഏറതേിലും ലംഘനത്തിന്റെ ഒരു കക്ഷ്ിയും എഴുതിത്തള്ളുന്നത്
മപേറതാരു ലംഘനത്തിപലക്കും വയാേിപ്പിക്കുകപയാ അത്തരം മപേറതേിലും
സംഭവത്തിന്റെ ഫലമായി ഉൊകുന്ന അവകാരങ്ങറള ഏറതേിലും
വിധ്ത്തിൽ ബാധ്ിക്കുകപയാ റേയ്യില്ല.
12.10 ഇതുവറര കക്ഷ്ികൾക്ക് നൽപകെ അെിയിപ്പ്
പരഖാമൂലമുള്ളതായിരിക്കും, കൂൊറത രജിസ്റ്റർ റേയ്ത പോസ്റ്റ്
അംരീകാരത്തിലൂറെ അയയ്ക്കുകപയാ ഇനിപ്പെയുന്ന വിലാസത്തിൽ
വയക്തിേരമായി വകമാെുകപയാ റേയ്ത ാൽ മതിയാകും (മേ് കക്ഷ്ികൾക്ക്
പരഖാമൂലം അെിയിച്ചിറല്ലേിൽ):
കമ്പനി;…………………………………….
………………………………….
……………………………………
കൃഷിക്കാരൻ: കർഷകരുറെ പേര് ……………………….

വിലാസം …………………….
………………. …………
…………………………….
12 ), കരാർ അസാധ്ുവായിത്തീരുകയും ഈ കരാർ േിരിച്ചുവിെുന്നതിലൂറെ
ഉൊകുന്ന ഏറതേിലും സാമ്പത്തിക ഭാരം കമ്പനി വഹിക്കുകയും റേയ്യും.
ഇവിറെയുള്ള കക്ഷ്ികൾ ഈ കരാെിപലക്കും അതിൻറെ ഒരു ക p
െർോർട്ടിപലക്കും അവരുറെ വകകൾ സജ്ജമാക്കി
സബ്സ്വപ്കബുറേയ്യുന്നു, ഇവിറെ എഴുതിയ ദിവസം, വർഷം ആദയം.
വസൻ റേയ്തതും വിതരണം റേയ്തതും“FARMER” എന്ന് പേരുനൽകി)
സാന്നിധ്യത്തിൽ )
)
വസൻ റേയ്തതും വിതരണം റേയ്തതും
“COMPANY” എന്ന് പേരുള്ള)
പവെി
……………………………
അംരീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ
സാന്നിധ്യത്തിൽ) “FARMER” എന്ന് പേരുനൽകി)
സാന്നിധ്യത്തിൽ )
അനുബന്ധങ്ങളുറെ േട്ടിക:
അറനക്സ് എ: ഹാർറവസ്റ്റിറല ബഞ്ച് തിരറഞ്ഞെുക്കലും പപ്രഡിംര്
മാർഗ്ഗനിർപേരങ്ങളും
അറനക്സ് ബി: തൂക്കവും പേയ്റമന്െ് മാർഗ്ഗനിർപേരങ്ങളും
അറനക്സ് സി: വാഴ ഫീൽഡ് മൂലയനിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്േവർത്തന മാതൃക
അറനക്സ് ഡി: വാഴപ്പഴത്തിന്റെ രുണനിലവാര ോരാമീേെുകൾ
അറനക്സ് എ: വിളറവെുപ്പിൽ ബഞ്ച് തിരറഞ്ഞെുക്കലും പപ്രഡിംര്
മാർഗ്ഗനിർപേരങ്ങളും

1. സവീകാരയമായ ബഞ്ചുകൾ:
- േരസ്പരം അംരീകരിച്ച ോരാമീേെുകൾ നിർവേിക്കറപ്പെും
2. ഭാരികമായി അംരീകരിച്ച ബഞ്ചുകൾ:
- േരസ്പരം അംരീകരിച്ച ോരാമീേെുകൾ നിർവേിക്കറപ്പെും
3. നിരസിച്ച ബഞ്ചുകൾ:
- േരസ്പരം അംരീകരിച്ച ോരാമീേെുകൾ നിർവേിക്കറപ്പെും
അറനക്സ് ബി: ഭാരം, പേയ്റമന്െ് മാർഗ്ഗനിർപേരങ്ങൾ:
A. ഭാരം:
i. സവീകാരയമായ കുലകൾ വിളറവെുക്കുകയും േുവറെയുള്ള വകമാേം
നെത്തുകയും റേയ്യും. തിരറഞ്ഞെുത്ത വകകൾ മാപ്തം പബാക്സുകളിൽ /
പപ്കേുകളിൽ ഇെുകയും തൂക്കുകയും റേയ്യും.
ii. കൃഷിക്കാരുമാപയാ അവന്റെ / അവളുറെ പ്േതിനിധ്ിയുമാപയാ ഉള്ള
വിളറവെുപ്പ് സൂപ്പർവവസർ അനുബന്ധ റനേ് ഭാരം പരഖറപ്പെുത്തും.
iii. പബാക്സുകൾ / പപ്കേുകളുള്ള പലാഡ് റേയ്ത വാഹനം കർഷകന്റെ സവന്ത്ം
തൂക്കത്തിൽ തൂക്കമുൊക്കാം, കൂൊറത വാഴപ്പഴത്തിന്റെ ആറക ഭാരം
ോക്കിംര് വസ്തുക്കളുറെ ഭാരം കുെച്ചതിനുപരഷം കണക്കാക്കും, അതായത്
പബാക്സുകൾ / പപ്കേുകൾ.
B. പേയ്റമന്െിനുള്ള അെിസ്ഥാനം:
ഇൻപവായ്സ ് ഇനം
കണക്കാക്കിയ തുക
(നല്ല നിലവാരം) ന്റെ ഭാരമായി വാഴപ്പഴം ലഭിച്ചു
അെിസ്ഥാന മൂലയം (ബി 1): റമാത്തം ഭാരം കിപലാപ്രാം (എ + ബി + സി) * േരസ്പരം
അംരീകരിച്ച മാർക്കേ് നിരക്ക് (രൂേ / കിപലാപ്രാം)
േരസ്പര സമ്മതപത്താറെയുള്ള വിളറവെുപ്പ് റേലവ് കുെച്ചതിനുപരഷം മാർക്കേ്
നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കറപ്പെും, അതായത്. … .. റമാത്തം വിളറവെുത്ത
വാഴപ്പഴത്തിന്റെ അളവ് (A + B + C)
അറനക്സ് സി: വാഴ ഫീൽഡ് വിലയിരുത്തലിനുള്ള പ്േവർത്തന മാതൃക:

A. പ്േതിമാസ വിലയിരുത്തലും െിപപ്പാർട്ടുകളും
- േരസ്പര മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധ്ാനം നിർവേിക്കറപ്പെും
B. പെേിംര് സിസ്റ്റം
- േരസ്പര മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധ്ാനം നിർവേിക്കറപ്പെും
അറനക്സ് ഡി: വാഴ രുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളും സവിപരഷതകളും
i. ക്ലാസ്- എയ്ക്കുള്ള സഹിഷ്ണുത കുെയ്ക്കുന്നു
- വവകലയങ്ങളുറെ േരസ്പര വിരദാംരങ്ങളും അവയുറെ സഹിഷ്ണുത
േരിധ്ിയും നിർവേിക്കറപ്പെും
ii. ക്ലാസ്- ബിയിറല സഹിഷ്ണുതറയ തകരാെിലാക്കുന്നു
- വവകലയങ്ങളുറെ േരസ്പര വിരദാംരങ്ങളും അവയുറെ സഹിഷ്ണുത
േരിധ്ിയും നിർവേിക്കറപ്പെും
iii. സീപൊ പൊളെൻസ് തകരാെുകൾ
- വവകലയങ്ങളുറെ േരസ്പര വിരദാംരങ്ങളും അവയുറെ സഹിഷ്ണുത
േരിധ്ിയും നിർവേിക്കറപ്പെും
iv. വിളറവെുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ േഴങ്ങളുറെ പ്ോയം, വയാസം, നീളം, കയ്യിലുള്ള
േഴങ്ങളുറെ എണ്ണം, പ്േവർത്തന ഇലകളുറെ എണ്ണം
ഫലം പ്ോയ ആഴ്ച
കാലാനുസൃതമായ അവസ്ഥറയ ആപ്രയിച്ച് കയുഎ ഡിപ്പാർട്ട്റമന്െിൽ
നിന്നുള്ള കട്ടിംര് നിർപേരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് (8 -16 ആഴ്ചയിൽ നിന്ന്
വയതയാസറപ്പെുന്നു)
വിളറവെുപ്പിൽ ഇലകൾ
കുെഞ്ഞത് 5 പ്േവർത്തന ഇലകൾ
കാലിപപ്ബഷൻ
44- 46 കാലിപ്പർ (രൊം വക നെുവിരൽ)
വിരൽ നീളം (ഇഞ്ച്)
േൾപ്പ് നീളം കുെഞ്ഞത് 7 ഇഞ്ച്

വിരലുകളുറെ എണ്ണം / വക
കുെഞ്ഞത് 12

