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

പ്രസൈവെതൊനുകൂലല്യതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ
കഫതൊററ - സൈഴി
1. അറഗതഴിതന്റെ കപരബ

:

2. കമല്വെഴിലതൊസൈറ

:

3. അറഗതത്വ നമ്പര്

:

4. രജഴികസ്ട്രേഷന് തതീയതഴി

:

5. അറശദതൊയറ അടച്ച കേതൊലറ

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

6. പ്രസൈവെതതീയതഴി

:

7. പ്രസൈവെതതീയതഴിയഴില് അറശദതൊയ കുടഴിശഴികേ ഉകണതൊ?
ഉതണങഴില് എത്ര മതൊസൈതത കുടഴിശഴികേ

:

8. എത്രതൊമതത പ്രസൈവെമതൊണബ

:

9. മുമ്പബ കക്ഷേമനഴിധഴിയഴില് നഴിനറ പ്രസൈവെതൊനുകൂലല്യറ സകേപ്പറഴി
യഴിട്ടുകണതൊ? ഉതണങഴില് എത്ര തവെണ?
:
10. അറഗതഴിതന്റെ തമതൊസബല് നമ്പര്

:

11. അറഗതഴിതന്റെ ആധതൊര് നമ്പര്
12. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വെഴിവെരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ അറഗതഴിതന്റെ കപരഴിലതൊയഴിരഴികണറ)
ബതൊങഴിതന്റെ കപരബ

ശതൊഖ

ബതൊങബ അകക്കൗണബ നമ്പര്

IFSC

സൈതല്യപ്രസതൊവെന
കമല് കേതൊണഴിച്ച വെഴിവെരങ്ങള് സൈതല്യമതൊതണനറ കകേരള സൈറസതൊനതത മതറതൊരു തതതൊഴഴിലതൊളഴി
കക്ഷേമപദ്ധതഴിയഴില് നഴിനറ പ്രസൈവെതൊനുകൂലല്യറ സകേപ്പറഴിയഴിടഴിതല്ലെനറ ഇതഴിനതൊല് കബതൊദ്ധല്യതപ്പടുത്തുന.
സലറ :

അറഗതഴിതന്റെ ഒപ്പബ:

തതീയതഴി :

കപരബ :

അകപക്ഷേകയതൊതടതൊപ്പറ ഹതൊജരതൊകകണ കരഖകേള് : ( പകേര്പ്പുകേള് വെല്യക്തതയുള്ളവെയതൊയഴിരഴികണറ )
1. കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസബ ബുകഴിതന്റെ പകേര്പ്പബ
2. ആധതൊര് കേതൊര്ഡഴിതന്റെ സൈത്വയറ സൈതൊക്ഷേല്യതപ്പടുതഴിയ പകേര്പ്പബ
3. ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴിതന്റെ ആദല്യകപജഴിതന്റെ പകേര്പ്പബ
4. കുഞഴിതന്റെ ജനനസൈര്ടഴിഫഴികറഴിതന്റെ സൈത്വയറ സൈതൊക്ഷേല്യതപ്പടുതഴിയ പകേര്പ്പബ
5. അറഗറ കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴിയതൊതണനബ തതളഴിയഴിക്കുന യൂണഴിയതന്റെ സൈതൊക്ഷേല്യപത്രറ.
NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന് കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വെഴിലതൊസൈറ എനഴിവെയഴില് മുകേളഴില് സൂചഴിപ്പഴിച്ച
കരഖകേളുമതൊയഴി വെല്യതല്യതൊസൈമുതണങഴില് one and same certificate ലഭല്യമതൊകകണതതൊണബ.

അര്ഹതതൊ മതൊനദണ്ഡങ്ങള്
1. പ്രസൈവെ തതീയതഴിയഴില് അറഗറ അറഗതത്വതമടുതബ 1 വെര്ഷറ പൂര്തഴിയതൊയഴിരഴികകണതറ 12 മതൊസൈതത
അറശദതൊയറ അടച്ചഴിരഴികയ്ക്കേണതമതൊണബ.
2. പ്രസൈവെ തതീയതഴിയഴില് 24 മതൊസൈതഴില് കൂടുതല് അറശദതൊയ കുടഴിശഴികേ പതൊടഴില്ലെ.
3. അകപക്ഷേ സൈമര്പ്പഴിയ്ക്കുകമ്പതൊള് അറശദതൊയ കുടഴിശഴികേ ഉണതൊയഴിരഴികതൊന് പതൊടഴില്ലെ . ഉതണങഴില് അടച
തതീര്ത്തുമതൊത്രതമ അകപക്ഷേ സൈമര്പ്പഴിയ്ക്കേതൊന് പതൊടുള.
4. ഒരു അറഗതഴിനബ പരമതൊവെധഴി 2 തവെണ മതൊത്രതമ പ്രസൈവെ ധനസൈഹതൊയറ ലഭല്യമതൊകുകേയുള.
5. പ്രസൈവെ തതീയതഴി മുതല് 1 വെര്ഷതഴിനകേറ ജഴില്ലെതൊ ഓഫതീസൈഴില് അകപക്ഷേയുറ അനുബന്ധ കരഖകേളുറ
നല്കേഴിയഴിരഴിയ്ക്കേണറ.
6. വെനഴിത അറഗതഴിനബ മതൊത്രകമ ഈ ആനുകൂലല്യതഴിനബ അര്ഹതയുണതൊയഴിരഴിക്കുകേയുള.

ഓഫതീസൈബ ഉപകയതൊഗതഴിനബ
അഅംഗതത്തിനന...........................................രൂപ അനുവദത്തിച്ചു or ............................................
...............................................................................................................................................
കേതൊരണതതൊല് അകപക്ഷേ നഴിരസൈഴിച.
സലറ :
തതീയതഴി :
ജഴില്ലെതൊ എകഴികേക്യൂടതീവെബ ഓഫതീസൈര്

ONE & SAME CERTIFICATE
അറഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എനഴിവെയഴിതല അറഗതഴിതന്റെ
കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെല്യതല്യതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറ.

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ...............................................................
..........................................................................................................................................................................
എന വെഴിലതൊസൈതഴിലുള്ള വെല്യക്തഴിയുറ ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പടുതഴിയ .......................
..........................................................................................................................................................................
എന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെല്യക്തഴിയുറ ഒരതൊളതൊതണനബ എനഴിയ്ക്കേബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവുനതതൊണബ. ഈ രണബ
കപരഴിലുറ/വെഴിലതൊസൈതഴിലുറ
കരഖതപ്പടുതഴിയ
വെല്യക്തഴി
ഒരതൊള്
തതനയതൊതണനബ
ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേല്യതപ്പടുത്തുന.
തതീയതഴി :

ഒപ്പബ :

സലറ :

കപരുറ സൈതീലുറ :

(ഗസൈറഡബ ഉകദല്യതൊഗസര്, എറ.പഴി., എറ.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ
പ്രസൈഴിഡണബ, വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എനഴിവെര്കബ One &
Same Certificate സൈതൊക്ഷേല്യതപ്പടുതതൊറ.)

ONE & SAME CERTIFICATE
അറഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എനഴിവെയഴിതല അറഗതഴിതന്റെ
കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെല്യതല്യതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറ.

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ...............................................................
..........................................................................................................................................................................
എന വെഴിലതൊസൈതഴിലുള്ള വെല്യക്തഴിയുറ ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പടുതഴിയ .......................
..........................................................................................................................................................................
എന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെല്യക്തഴിയുറ ഒരതൊളതൊതണനബ എനഴിയ്ക്കേബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവുനതതൊണബ. ഈ രണബ
കപരഴിലുറ/വെഴിലതൊസൈതഴിലുറ
കരഖതപ്പടുതഴിയ
വെല്യക്തഴി
ഒരതൊള്
തതനയതൊതണനബ
ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേല്യതപ്പടുത്തുന.
തതീയതഴി :

ഒപ്പബ :

സലറ :

കപരുറ സൈതീലുറ :

(ഗസൈറഡബ ഉകദല്യതൊഗസര്, എറ.പഴി., എറ.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ
പ്രസൈഴിഡണബ, വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എനഴിവെര്കബ One &
Same Certificate സൈതൊക്ഷേല്യതപ്പടുതതൊറ.)

