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

മതൊരകേകരതൊഗഗം ബതൊധഴിച്ചവെര്കബ അടഴിയനഴിരമതൊയഴി അധഴിവെര്ഷതൊനുകൂലലഗം
ലഭഴിയ്ക്കുന്നതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ
കഫതൊറഗം - ജഴി
1. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട കപരബ

:

2. കമല്വെഴിലതൊസൈഗം

:

3. അഗംഗതത്വ നമ്പര്

:

4. ബതൊധഴിച്ചഴിരഴിയ്ക്കുന്ന കരതൊഗഗം

:

5. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട തമതൊസബല് നമ്പര്

:

6. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട ആധതൊര് നമ്പര്
7. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വെഴിവെരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട കപരഴിലതൊയഴിരഴികണഗം)
ബതൊങഴിതന കപരബ

ശതൊഖ

ബതൊങബ അകക്കൗണബ നമ്പര്

IFSC

അധഴിവെര്ഷതൊനുകൂലലഗം ഉടന് ലഭലമതൊക്കുന്നതഴിനുള്ള കഡതൊക്ടറുതട സൈര്ടഴിഫഴികറബ ( കഡതൊക്ടര്
സൈര്ടഴിസഫ തചെയ്യുന്ന കരതൊഗതഴിതന തസ്പെഷലലഴിസബ ആയഴിരഴികണഗം )

ശശ/ശശമതഴി

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

........................................................................................................................................................................
(കപരഗംവെഴിലതൊസൈവഗം)എന്ന കരതൊഗഴി..........................................................................................തശയതഴിമുതല്
മതൊരകേമതൊയ ....................................................................................................................................................
കരതൊഗതഴിനബ എതന ചെഴികേഴിത്സയഴിലതൊതണനഗം ഇവെര്കബ തുടര് ചെഴികേഴിത്സ ആവെശലമതൊതണനഗം
സൈതൊക്ഷേലതപ്പെടുതഴിതകതൊള്ളുന.
കരതൊഗതഴിതന തമഡഴികല് കടഗം :-

കഡതൊക്ടറുതട ഒപ്പെബ

(ഓഫശസൈബ സൈശല്)

ആശുപതഴിയുതട കപരബ
സ്ഥലഗം :

:

കപരബ:
സൈശല്

തശയതഴി :
(മറുപുറഗം)

സൈതലപ്രസതൊവെന
അകപക്ഷേയഴില്
സൈതലമതൊകുന.

കബതൊധഴിപ്പെഴിച്ചഴിരഴിക്കുന്ന

വെഴിവെരങ്ങള്

എതന

അറഴിവെഴിലഗം

വെഴിശത്വതൊസൈതഴിലഗം

സ്ഥലഗം :

അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട ഒപ്പെബ :

തശയതഴി :

കപരബ :

അകപക്ഷേകയതൊതടതൊപ്പെഗം ഹതൊജരതൊകകണ കരഖകേള് : ( പകേര്പ്പുകേള് വെലക്തതയുള്ളവെയതൊയഴിരഴികണഗം )
1. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴിതന ആദലകപജഴിതന പകേര്പ്പെബ
2. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതട ആധതൊര്കേതൊര്ഡഴിതന പകേര്പ്പെബ
3. അധഴിവെര്ഷതൊനുകൂലലതഴിനബ അകപക്ഷേഴിച്ചകപ്പെതൊള് ലഭഴിച്ച സൈതൊക്ഷേലപതതഴിതന/സകേപ്പെറബ രസൈശതഴിതന
പകേര്പ്പെബ
4. അകപക്ഷേകേന്/അകപക്ഷേകേ കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴിയതൊതണന്നബ തതളഴിയഴിക്കുന്ന യൂണഴിയതന
സൈതൊക്ഷേലപതഗം
NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന് കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വെഴിലതൊസൈഗം എന്നഴിവെയഴില് മുകേളഴില്

സൂചെഴിപ്പെഴിച്ച കരഖകേളുമതൊയഴി വെലതലതൊസൈമുതണങഴില് one and same certificate ലഭലമതൊകകണതതൊണബ.

ഓഫശസൈബ ഉപകയതൊഗതഴിനബ
അകപക്ഷേകേനബ/അകപക്ഷേകേയബ................................................... രൂപ ആനുകൂലലമതൊയഴി അനുവെദഴിച/.
........................................................................................................കേതൊരണതതൊല് അകപക്ഷേ നഴിരസൈഴിച.

സ്ഥലഗം :
തശയതഴി :

ജഴിലതൊ എകഴികേക്യൂടശവെബ ഓഫശസൈര്

ONE & SAME CERTIFICATE
അഗംഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അഗംഗതഴിതന
കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെലതലതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണഗം.

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ..............................................................
.........................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിലള്ള വെലക്തഴിയുഗം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പെടുതഴിയ ......................
.........................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെലക്തഴിയുഗം ഒരതൊളതൊതണന്നബ എനഴിയബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവന്നതതൊണബ. ഈ രണബ
കപരഴിലഗം/വെഴിലതൊസൈതഴിലഗം കരഖതപ്പെടുതഴിയ വെലക്തഴി ഒരതൊള് തതന്നയതൊതണന്നബ ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേലതപ്പെടുത്തുന.
തശയതഴി :

ഒപ്പെബ :

സ്ഥലഗം :

കപരഗം സൈശലഗം :

(ഗസൈറഡബ ഉകദലതൊഗസ്ഥര്, എഗം.പഴി., എഗം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പെല് തചെയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ
പ്രസൈഴിഡണബ, വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One &
Same Certificate സൈതൊക്ഷേലതപ്പെടുതതൊഗം.)

ONE & SAME CERTIFICATE
അഗംഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അഗംഗതഴിതന
കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെലതലതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണഗം.

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ..............................................................
.........................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിലള്ള വെലക്തഴിയുഗം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പെടുതഴിയ ......................
.........................................................................................................................................................................
എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെലക്തഴിയുഗം ഒരതൊളതൊതണന്നബ എനഴിയബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവന്നതതൊണബ. ഈ രണബ
കപരഴിലഗം/വെഴിലതൊസൈതഴിലഗം കരഖതപ്പെടുതഴിയ വെലക്തഴി ഒരതൊള് തതന്നയതൊതണന്നബ ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേലതപ്പെടുത്തുന.
തശയതഴി :

ഒപ്പെബ :

സ്ഥലഗം :

കപരഗം സൈശലഗം :

(ഗസൈറഡബ ഉകദലതൊഗസ്ഥര്, എഗം.പഴി., എഗം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പെല് തചെയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ
പ്രസൈഴിഡണബ, വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One &
Same Certificate സൈതൊക്ഷേലതപ്പെടുതതൊഗം.)

