
കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പദ്ധതഴി   1990
20....    വര്ഷതത്തെ   Degree, PG etc.   ധനസഹതൊയത്തെഴിനുള്ള  അകപക്ഷേ

തവബബ  സസറബ   : www.agriworkersfund.org
കഫതൊററം   -   ഇ

1.  അറംഗത്തെഴിതന്റെ കപരബ :
    അറംഗതത്വനമ്പര് :

2. അറംഗത്തെഴിതന്റെ പൂര്ണ്ണമതൊയ കമല്വഴിലതൊസറം : 

8.  അറംഗത്തെഴിതന്റെ കഫതൊണ് നമ്പര് :

9. അറംഗത്തെഴിതന്റെ ആധതൊര് നമ്പര്          :

10. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വഴിവരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ  അറംഗത്തെഴിതന്റെ  കപരഴിലതൊയഴിരഴികണറം)

ബതൊങഴിതന്റെ കപരബ  ശതൊഖ ബതൊങബ അകക്കൗണബ നമ്പര്  IFSC 

3.  അറംഗറം അറംശദതൊയറം അടച്ച കേതൊലയളവബ : ......................മുതല്......................വതര

4.  വഴിദദതൊര്തഴി/വഴിദദതൊര്തഴിനഴിയുതട കപരബ :
5.  പതൊസതൊയഴിട്ടുള്ള പരരീക്ഷേയുതട വഴിശദതൊറംശറം

പരരീക്ഷേയുതട 
കപരബ

രജഴിസ്റ്റര് നമ്പര്
പഠഴിച്ചഴിരുന

സതൊപനത്തെഴിതന്റെ കപരുറം
വഴിലതൊസവറം

അഫഴിലഴികയറബ തചെയഴി 
ട്ടുള്ള യൂണഴികവഴഴിറഴി 

പരരീക്ഷേ
തുടങ്ങഴിയ
മതൊസറം/വര്ഷറം
തരീയതഴി

 
7 .  പരരീക്ഷേയബ വഴിദദതൊര്തഴി/വഴിദദതൊര്തഴിനഴി കേരസമതൊകഴിയ മതൊര്കബ
ക്രമ
നറം. വഴിഷയറം

കേരസമതൊകഴിയ
മതൊര്കബ

കൂടഴിയ
മതൊര്കബ

കപതൊയഴിന്റെബ ശതമതൊനറം

ആതകേ
                                                                           (മറുപുററം)



5. പരരീക്ഷേ ആരറംഭഴിച്ച തരീയതഴി   :
6. പരരീക്ഷേതൊതരീയതഴില് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ 
 ഉകണതൊ? ഉതണങഴില് എത്ര മതൊസറം? :

ഈ  അകപക്ഷേയഴിതല  വഴിദദതൊര്തഴി/വഴിദദതൊര്തഴിനഴി  എതന്റെ  മകേന/മകേളതൊതണനറം,  സര്കതൊര്/അര്ദ്ധ
സര്കതൊര്  വഴിദദതൊഭദതൊസ  സതൊപനത്തെഴില്  പഠഴിയ്ക്കുന  വഴിദദതൊര്തഴി/വഴിദദതൊര്തഴിനഴിയതൊതണനറം  അകപക്ഷേയഴില്
പറഞഴിട്ടുള്ള കേതൊരദങ്ങള് സതദമതൊതണനറം ഞതൊന പ്രസതൊവഴിക്കുന.

സലറം : അറംഗത്തെഴിതന്റെ ഒപബ

     തരീയതഴി : കപരബ : 

അകപക്ഷേകയതൊതടതൊപറം സമര്പഴികകണ കരഖകേള്   :   (  പകേര്പ്പുകേള് വദക്തതയുള്ളവയതൊയഴിരഴികണറം  )

1.  മതൊര്കബ ലഴിസ്റ്റഴിതന്റെ  സത്വയറം  സതൊക്ഷേദതപടുത്തെഴിയ പകേര്പബ.
2. അറംഗത്തെഴിതന്റെ കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസബ ബുകഴിതന്റെ ആദദകപജഴികന്റെയുറം അറംശതൊദതൊയ അടവഴികന്റെയുറം പകേര്പബ.
3. അറംഗത്തെഴിതന്റെ ആധതൊര് കേതൊര്ഡഴിതന്റെ സത്വയറം  സതൊക്ഷേദതപടുത്തെഴിയ പകേര്പബ.
4. അറംഗത്തെഴിതന്റെ ബതൊങബ പതൊസബ ബുകഴിതന്റെ ആദദകപജഴിതന്റെ പകേര്പബ (കജതൊയഴിന്റെബ അകക്കൗണബ സത്വരീകേതൊരദമല.)
5. അറംഗറം കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴിയതൊതണനബ തതളഴിയഴിക്കുന യൂണഴിയതന്റെ സതൊക്ഷേദപത്രറം.
6. കറഷന കേതൊര്ഡഴിതന്റെ പകേര്പബ (ബനറം തതളഴിയഴിക്കുനതഴിനബ മറബ കരഖകേള് ഇതലങഴില്).

NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വഴിലതൊസറം എനഴിവയഴില് മുകേളഴില് സൂചെഴിപഴിച്ച 
കരഖകേളുമതൊയഴി വദതദതൊസമുതണങഴില് one and same certificate ലഭദമതൊകകണതതൊണബ.

അര്ഹതതൊ മതൊനദണ്ഡങ്ങള്

1.  അറംഗറം പരരീക്ഷേ തരീയതഴിയബ   തതതൊട്ടുമുമ്പുള്ള മതൊസത്തെഴില്  12 മതൊസതത്തെ അറംഗതത്വകേതൊലറം പൂര്ത്തെരീകേരഴികകണതുറം
12 മതൊസതത്തെ അറംശദതൊയറം അടച്ചഴിരഴികയണതുമതൊണബ.

2. പരരീക്ഷേ   തരീയതഴിയഴില് 24 മതൊസത്തെഴില് കൂടുതല് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ പതൊടഴില.

3.  അകപക്ഷേ സമര്പഴിയ്ക്കുകമ്പതൊള്/അപരീല് സമര്പഴിക്കുകമ്പതൊള് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേയുതണങഴില് അടച്ചു 
തരീര്ത്തുമതൊത്രതമ അകപക്ഷേ സമര്പഴിയതൊന പതൊടുള.  കുടഴിശഴികേയുള്ള അകപക്ഷേകേള് നഴിരസഴിക്കുനതതൊണബ. 

4. കബതൊര്ഡബ നഴിശ്ചയഴിക്കുന തരീയതഴിയകേറം തതന ബനതപട്ട ഓഫരീസുകേളഴില്  അകപക്ഷേയുറം അനുബന 
കരഖകേളുറം നല്കേഴിയഴിരഴിയണറം.

5. കകേരളത്തെഴിനകേതത്തെ സര്വ്വകേലതൊശതൊലകേളഴില് റഗുലര് കകേതൊഴഴില് പഠഴിച്ചവരതൊയഴിരഴികണറം വഴിദദതൊര്തഴികേള്.

6. സത്വതൊശ്രയ സതൊപനങ്ങളഴില് മതൊകനജബതമന്റെബ കേത്വതൊട്ടയഴില് പഠഴിച്ച വഴിദദതൊര്തഴികേള് ഈ ആനുകൂലദത്തെഴിനബ 
അര്ഹരല.

7. മതൊര്കഴിതന്റെ അടഴിസതൊനത്തെഴിലതൊയഴിരഴിക്കുറം അര്ഹത നഴിര്ണ്ണയഴിക്കുകേ.

* കുടഴിശഴികേനഴിവതൊരണറം വഴഴി അറംഗതത്വറം പുനസതൊപഴിച്ച അറംഗങ്ങള്കബ കുടഴിശഴികേ കേതൊലഘട്ടത്തെഴില് നടന 
പരരീക്ഷേയഴില്  ഈ ആനുകൂലദറം ലഭദമല.

(ഓഫരീസബ ആവശദത്തെഴിനബ)

അറംഗത്തെഴിനബ....................................................രൂപ  വഴിദദതൊഭദതൊസ  ധനസഹതൊയറം  അനുവദഴിച്ചു/അതലങഴില്

........................................................................................................................................കേതൊരണത്തെതൊല്  അകപക്ഷേ

നഴിരസഴിച്ചു.

                   ജഴിലതൊ എകഴികേക്യൂട്ടരീവബ ഓഫരീസര്



ONE & SAME CERTIFICATE
അറംഗതത്വ പതൊസബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസബ ബുകബ എനഴിവയഴിതല അറംഗത്തെഴിതന്റെ 

കപരഴികലതൊ വഴിലതൊസത്തെഴികലതൊ വദതദതൊസമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറം.  

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസബ ബുകഴിതല ....................................................................

..............................................................................................................................................................................

എന വഴിലതൊസത്തെഴിലുള്ള വദക്തഴിയുറം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസബ ബുകഴില് കരഖതപടുത്തെഴിയ ...........................

..............................................................................................................................................................................

എന വഴിലതൊസത്തെഴിതല വദക്തഴിയുറം ഒരതൊളതൊതണനബ എനഴിയബ കനരഴിട്ടബ അറഴിയതൊവനതതൊണബ.  ഈ രണബ
കപരഴിലുറം/വഴിലതൊസത്തെഴിലുറം  കരഖതപടുത്തെഴിയ  വദക്തഴി  ഒരതൊള്  തതനയതൊതണനബ  ഞതൊന
സതൊക്ഷേദതപടുത്തുന.  

തരീയതഴി :  ഒപബ  :

സലറം : കപരുറം സരീലുറം  :

(ഗസറഡബ ഉകദദതൊഗസര്, എറം.പഴി., എറം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസഴിപല് തചെയര്മതൊന, പഞതൊയത്തെബ പ്രസഴിഡണബ, 
വതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സഴിലര്, ഡഴിവഴിഷന കേക്കൗണ്സഴിലര് എനഴിവര്കബ One & Same Certificate 
സതൊക്ഷേദതപടുത്തെതൊറം.)


