കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പദ്ധതഴി 1990
തവെബബസസൈറബ : www.agriworkersfund.org

വെഴിവെതൊഹ ധനസൈഹതൊയതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ
കഫതൊററം - ബഴി
1. അറംഗതഴിതന്റെ കപരബ

:

2. കമല്വെഴിലതൊസൈറം

:

3. അറംഗതത്വ നമ്പര്

:

4. രജഴികസ്ട്രേഷന് തതീയതഴി

:

5. അറംശദതൊയറം അടച്ച കേതൊലറം

: ..................മുതല് ....................വെതര

6. വെഴിവെതൊഹറം നടന്ന തതീയതഴി, മതൊസൈറം, വെര്ഷറം

:

7. വെഴിവെതൊഹഴിതയതൊയ അറംഗതഴിതന്റെ/മകേളുതട കപരബ

:

8. വെഴിവെതൊഹഴിതയുമതൊയഴി അറംഗതഴിതന്റെ ബനറം.

: മകേളുതട വെഴിവെതൊഹറം/സൈത്വനറം വെഴിവെതൊഹറം

9. വെഴിവെതൊഹ തതീയതഴിയഴില് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേയുകണതൊ?
ഉതണങഴില് എത്ര മതൊസൈതത കുടഴിശഴികേ

:

10. അറംഗതഴിതന്റെ തമതൊസബല് നമ്പര്

:

11. അറംഗതഴിതന്റെ ആധതൊര് നമ്പര്
12. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വെഴിവെരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ അറംഗതഴിതന്റെ കപരഴിലതൊയഴിരഴികണറം)
ബതൊങഴിതന്റെ കപരബ

ശതൊഖ

ബതൊങബ അകക്കൗണബ നമ്പര്

IFSC

13. മുമ്പബ ഈ ആനുകൂലലറം സകേപ്പറഴിയഴിട്ടുകണതൊ?ഉതണങഴില്
ആയതഴിതന്റെ വെഴിവെരങ്ങള്

സ്ഥലറം :
തതീയതഴി :

:

അറംഗതഴിതന്റെ ഒപ്പബ

(മറുപുററം)

അകപക്ഷേകയതൊതടതൊപ്പറം ഹതൊജരതൊകകണ കരഖകേള് : ( പകേര്പ്പുകേള് വെലക്തതയുള്ളവെയതൊയഴിരഴികണറം )
1. കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസബ ബുകഴിതന്റെ പകേര്പ്പബ
2. അറംഗതഴിതന്റെ ആധതൊര്കേതൊര്ഡഴിതന്റെ സൈത്വയറം സൈതൊക്ഷേലതപ്പടുതഴിയ പകേര്പ്പബ
3. അറംഗതഴിതന്റെ ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴിതന്റെ ആദലകപജഴിതന്റെ പകേര്പ്പബ
4. വെഴിവെതൊഹ സൈര്ടഴിഫഴികറഴിതന്റെ സൈത്വയറം സൈതൊക്ഷേലതപ്പടുതഴിയ പകേര്പ്പബ
5. അറംഗറം കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴിയതൊതണന്നബ തതളഴിയഴിക്കുന്ന യൂണഴിയതന്റെ സൈതൊക്ഷേലപത്രറം
(തസ്പെഷലല് മതൊകരലജബ ആകബ പ്രകേതൊരമുള്ള വെഴിവെതൊഹമതൊതണങഴില് മതൊത്രറം ബനറം തതളഴിയഴിക്കുന്നതഴിനുള്ള
സൈര്ടഴിഫഴികറ്റുകേളുതട ശരഴി പകേര്പ്പബ).
NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന് കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വെഴിലതൊസൈറം എന്നഴിവെയഴില് മുകേളഴില് സൂചഴിപ്പഴിച്ച
കരഖകേളുമതൊയഴി വെലതലതൊസൈമുതണങഴില് one and same certificate ലഭലമതൊകകണതതൊണബ.

അര്ഹതതൊ മതൊനദണ്ഡങ്ങള്
1. വെഴിവെതൊഹ തതീയതഴിയഴില് അറംഗറം അറംഗതത്വതമടുതബ 1 വെര്ഷറം പൂര്തഴിയതൊയഴിരഴികകണതറം 12 മതൊസൈതത
അറംശദതൊയറം അടച്ചഴിരഴികയ്ക്കേണതമതൊണബ.
2. വെഴിവെതൊഹ തതീയതഴിയഴില് 24 മതൊസൈതഴില് കൂടുതല് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ പതൊടഴില.
3. അകപക്ഷേ സൈമര്പ്പഴിയ്ക്കുകമ്പതൊള് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ ഉണതൊയഴിരഴികതൊന് പതൊടഴില . ഉതണങഴില് അടച
തതീര്ത്തുമതൊത്രതമ അകപക്ഷേ സൈമര്പ്പഴിയ്ക്കേതൊന് പതൊടുള.
4. ഒരു കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കുടുറംബതഴിനബ പരമതൊവെധഴി 2 തവെണ മതൊത്രതമ വെഴിവെതൊഹ ധനസൈഹതൊയറം
ലഭലമതൊകുകേയുള.
5. വെഴിവെതൊഹ തതീയതഴി മുതല് 1 വെര്ഷതഴിനകേറം ജഴില ഓഫതീസൈഴില് അകപക്ഷേയുറം അനുബന കരഖകേളുറം
നല്കേഴിയഴിരഴിയ്ക്കേണറം.

ഓഫതീസൈബ ഉപകയതൊഗതഴിനബ

അറംഗതഴിനബ..............................................രൂപ വെഴിവെതൊഹതൊനുകൂലലമതൊയഴി അനവെദഴിച/
..................................................................................................................കേതൊരണതതൊല് അകപക്ഷേ
നഴിരസൈഴിച.

സ്ഥലറം :
തതീയതഴി :

ജഴിലതൊ എകഴികേക്യൂടതീവെബ ഓഫതീസൈര്

ONE & SAME CERTIFICATE
അറംഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അറംഗതഴിതന്റെ
കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെലതലതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറം.

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിലുള്ള വെലക്തഴിയുറം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പടുതഴിയ ...........................
..............................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെലക്തഴിയുറം ഒരതൊളതൊതണന്നബ എനഴിയ്ക്കേബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവുന്നതതൊണബ. ഈ രണബ
കപരഴിലുറം/വെഴിലതൊസൈതഴിലുറം
കരഖതപ്പടുതഴിയ
വെലക്തഴി
ഒരതൊള്
തതന്നയതൊതണന്നബ
ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേലതപ്പടുത്തുന.
തതീയതഴി :

ഒപ്പബ :

സ്ഥലറം :

കപരുറം സൈതീലുറം :

(ഗസൈറഡബ ഉകദലതൊഗസ്ഥര്, എറം.പഴി., എറം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ പ്രസൈഴിഡണബ,
വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One & Same Certificate
സൈതൊക്ഷേലതപ്പടുതതൊറം.)

ONE & SAME CERTIFICATE
അറംഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അറംഗതഴിതന്റെ
കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെലതലതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറം.

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിലുള്ള വെലക്തഴിയുറം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പടുതഴിയ ...........................
..............................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെലക്തഴിയുറം ഒരതൊളതൊതണന്നബ എനഴിയ്ക്കേബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവുന്നതതൊണബ. ഈ രണബ
കപരഴിലുറം/വെഴിലതൊസൈതഴിലുറം
കരഖതപ്പടുതഴിയ
വെലക്തഴി
ഒരതൊള്
തതന്നയതൊതണന്നബ
ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേലതപ്പടുത്തുന.
തതീയതഴി :

ഒപ്പബ :

സ്ഥലറം :

കപരുറം സൈതീലുറം :

(ഗസൈറഡബ ഉകദലതൊഗസ്ഥര്, എറം.പഴി., എറം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ പ്രസൈഴിഡണബ,
വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One & Same Certificate
സൈതൊക്ഷേലതപ്പടുതതൊറം.)

