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അകേപ�
തവബ്  സൈസറ്റ്   : www.agriworkersfund.org  

കേ:ൊറം   -   എ  
1.  അംഗ�ിത? കേപര് :
    അംഗ	്വനമ്പര് :

2. അംഗ�ിത? പൂര്ണ്ണമൊയ കേമല്വിലൊസം : 

3.  അംഗം അംശദൊയം അടച്ച �ൊലയളവ് : ......................മു	ല്......................വതര

4.  വിദ്യൊര്ത്ഥി/വിദ്യൊര്ത്ഥിനിയുതട കേപര് :

5.  പൊസ്സൊയിട്ടുള്ള പരീ�യുതട വിശദൊംശം

പരീ�യുതട 
കേപര്

രജിസ്റ്റര് നമ്പര്
പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥൊപന�ിത?

കേപരും വിലൊസവും
അ:ിലികേയറ്റ് തWയ്തി ട്ടുള്ള
യൂണികേവഴ്സിറ്റി/ കേബൊര്ഡ്

പരീ�
തുടങ്ങിയ
വര്ഷം, മൊസം,
	ീയ	ി

 
6. പരീ�ൊ	ീയ	ില് അംശദൊയ കുടിശ്ശി� 
 ഉകേcൊ? ഉതcങ്കില് എത്ര മൊസം? :

7 .  പരീ�യ്ക്ക് വിദ്യൊര്ത്ഥി �രസ്ഥമൊക്കിയ മൊര്ക്ക്
ക്രമ
നം. വിഷയം

�രസ്ഥമൊക്കിയ
മൊര്ക്ക്

കൂടിയ
മൊര്ക്ക്

കേപൊയി?്
(SSLC/THSLC)

മൊത്രം

ശ	
മൊനം

ആത�

SSLC/THSLC പരീ��ളില്  80 ഉം അ	ില്കൂടു	ലും കേപൊയി?് കേനടിയവരും  80%�ില് കുറയൊത	 മൊര്ക്ക് കേനടിയവരും 
മൊത്രം അകേപ� സമര്പ്പിച്ചൊല് മ	ിയൊകും. SSLC/THSLC പരീ��ളില് ഓകേരൊ വിഷയ�ിനും കേപൊയി?് 	ൊതഴപറയും 
പ്ര�ൊരം �ണക്കൊക്കു�.
(എല്ലൊവിഷയങ്ങളിലും A+ ലഭിച്ച കുട്ടിയ്ക്ക് 90 കേപൊയി?ൊണ് ലഭിയ്ക്കു�).

A+=9      A=8          B+=7  B=6          C+=5     C=4     D+=3    
Plus  2/VHSE  പരീ��ളില്  90  ശ	മൊനം  മൊര്ക്കില്  കുറയൊത	  പരീ�  വിജയിച്ചവര്  മൊത്രം  അകേപ�  
സമര്പ്പിച്ചൊല് മ	ിയൊകും.



8.   അംഗ�ിത? കേ:ൊണ് നമ്പര് :

9. അംഗ�ിത? ആധൊര് നമ്പര് :

10. ബൊങ്ക് അക്കൗc് വിവരങ്ങള് (ബൊങ്ക് അക്കൗc്  അംഗ�ിത?  കേപരിലൊയിരിക്കണം)

ബൊങ്ക് അക്കൗc് നമ്പര് ബൊങ്കിത? കേപര് , ശൊഖ  IFSC 

ഈ  അകേപ�യിതല  വിദ്യൊര്ത്ഥി/വിദ്യൊര്ത്ഥിനി  എത?  മ�ന്/മ�ളൊതണന്നും,  സര്ക്കൊര്/അര്ദ്ധ
സര്ക്കൊര്  വിദ്യൊഭ്യൊസ  സ്ഥൊപന�ില്  പഠിയ്ക്കുന്ന  വിദ്യൊര്ത്ഥി/വിദ്യൊര്ത്ഥിനിയൊതണന്നും  അകേപ�യില്
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള �ൊര്യങ്ങള് സ	്യമൊതണന്നും ഞൊന് പ്രസ്തൊവിക്കുന്നു.

സ്ഥലം : അംഗ�ിത? ഒപ്പ്
	ീയ	ി : കേപര് : 

അകേപ�കേയൊതടൊപ്പം സമര്പ്പികേക്കc കേരഖ�ള്   :   
1.  മൊര്ക്ക് ലിസ്റ്റിത?  സ്വയം  സൊ�്യതപ്പടു�ിയ പ�ര്പ്പ്.
2. അംഗ�ിത? കേ�മനിധി പൊസ് ബുക്കിത? പ�ര്പ്പ്.
3. അംഗ�ിത? ആധൊര് �ൊര്ഡിത? പ�ര്പ്പ്.
4. അംഗ�ിത? ബൊങ്ക് പൊസ് ബുക്കിത? ആദ്യകേപജിത? പ�ര്പ്പ് (കേജൊയി?് അക്കൗc് സ്വീ�ൊര്യമല്ല.)
5. അകേപ�ന്/അകേപ�� �ര്ഷ� ത	ൊഴിലൊളിയൊതണന്ന് ത	ളിയിക്കുന്ന യൂണിയത? സൊ�്യപത്രം എന്നിവ
ഹൊജരൊകേക്കc	ൊണ്.
6. കേറഷന് �ൊര്ഡിത? പ�ര്പ്പ് (ബന്ധം ത	ളിയിക്കുന്ന	ിന് മറ്റ് കേരഖ�ള് ഇതല്ലങ്കില്).

അര്ഹ	ൊ മൊനദണ്ഡങ്ങള്
1.  പരീ� 	ീയ	ിയ്ക്ക്   ത	ൊട്ടുമുമ്പുള്ള മൊസ�ില് അംഗം 12 മൊസത� അംഗ	്വ�ൊലം പൂര്�ിയൊയിരി 
കേക്കcതും    12 മൊസത� അംശദൊയം അടച്ചിരികേയ്ക്കcതുമൊണ്.
2. പരീ�   	ീയ	ിയില് 24 മൊസ�ില് കൂടു	ല് അംശദൊയ കുടിശ്ശി� പൊടില്ല.
3.  അകേപ� സമര്പ്പിയ്ക്കുകേമ്പൊള് അംശദൊയ കുടിശ്ശി� ഉcൊയിരിക്കൊന് പൊടില്ല.  ഉതcങ്കില് അടച്ചു
	ീര്ത്തുമൊത്രതമ അകേപ� സമര്പ്പിയ്ക്കൊന് പൊടുള്ളൂ.
4. കേബൊര്ഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന 	ീയ	ിയ്ക്ക�ം 	തന്ന ബന്ധതപ്പട്ട ഓ:ീസു�ളില്  അകേപ�യും അനുബന്ധ 
കേരഖ�ളും നല്�ിയിരിയ്ക്കണം.
NB : അകേപ�യികേലൊ രജികേ¡ഷന് കേരഖയികേലകേയൊ കേപര്, വിലൊസം എന്നിവയില് മു�ളില് സൂWിപ്പിച്ച കേരഖ�ളുമൊയി 
വ്യ	്യൊസമുതcങ്കില് one and same certificate ലഭ്യമൊകേക്കc	ൊണ്.

(ഓ:ീസ് ആവശ്യ�ിന്)

അംഗ�ിന്....................................................രൂപ  വിദ്യൊഭ്യൊസ  ധനസഹൊയം  അനുവദിച്ചു/അതല്ലങ്കില്

........................................................................................................................................�ൊരണ�ൊല് അകേപ� നിരസിച്ചു.

ജില്ലൊ എക്സി�്യൂട്ടീവ് ഓ:ീസര്


