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

കഫതൊററം   -   ഡഴി

1. അറംഗതഴിതന്റെ കപരബ :

2. കമല്വെഴിലതൊസൈറം :

3. അറംഗതത്വ നമ്പര് :

4. അറംഗതഴിതന്റെ തമതൊസബല് നമ്പര് :

5. അറംഗതഴിതന്റെ ആധതൊര് നമ്പര്

6. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വെഴിവെരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ അറംഗതഴിതന്റെ കപരഴിലതൊയഴിരഴികണറം)

ബതൊങഴിതന്റെ കപരബ ശതൊഖ ബതൊങബ അകക്കൗണബ നമ്പര്  IFSC 

7.  ഹതൊജരതൊക്കുന്ന ബഴില്ലുകേള് *
ബഴില് നമ്പര് തതീയതഴി തമഡഴികല്കഷതൊപബ

/ലതൊബബ/സതൊന് തസൈന്റെര്
സൈറംഖഖ

ആതകേ

*  കേഖതൊന്സൈര്,  ഹൃകദതൊഗറം എന്നതീ കരതൊഗങ്ങള്കബ  സൈര്കതൊര് തമഡഴികല് കകേതൊകളജുകേള്,  ജഴില,  തതൊലൂകബ,  സൈര്കതൊര്
ആശുപതഴികേള് (അകലതൊപതഴി),  ശതീ ചഴിതഴിര തഴിരുന്നതൊള് ഇന്സഴിററ്റ്യൂടബ ഓഫബ തമഡഴികല് സൈയന്സൈബ,  സൈര്കതൊരഴിതന്റെ
കേതീഴഴിലുള്ള  വെഴിവെഴിധ  കേഖതൊന്സൈര്  തസൈന്റെറുകേള്  എന്നഴിവെഴിടങ്ങളഴില്  നടത്തുന്ന  ചഴികേഴിത്സയബ  ബഴിലഴിതന്റെ  അഭതൊവെതഴിലുറം
അകപക്ഷേഴിയതൊവുന്നതതൊണബ.

8.  രജഴികസ്ട്രേഷന് തതീയതഴി :

9.  അറംശദതൊയറം അടച്ച കേതൊലറം : ..................മുതല് ....................വെതര

                (മറുപുററം)



10.  മുമ്പബ ഈ ആനുകൂലഖറം സകേപറഴിയഴിട്ടുകണതൊ?ഉതണങഴില് ആയതഴിതന്റെ വെഴിവെരങ്ങള് :

11. ചഴികേഴിത്സ നടന്ന ആശുപതഴിയുതട കപരുറം വെഴിലതൊസൈവുറം :

12. ഔടബ കപഷഖകന്റെതൊ/ഇന് കപഷഖകന്റെതൊ :

13. ചഴികേഴിത്സ കേതൊലയളവെബ : ....................മുതല് ....................വെതര

14. ചഴികേഴിത്സതൊ കേതൊലയളവെഴില് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ ഉകണതൊ?
 ഉതണങഴില് കേതൊലയളവെബ :

സൈതഖപ്രസതൊവെന

കമല് കേതൊണഴിച്ച വെഴിവെരങ്ങള് സൈതഖമതൊതണനറം കകേരള സൈറംസതൊനതത മതറതൊരു തതതൊഴഴിലതൊളഴി
കക്ഷേമപദ്ധതഴിയഴില്  നഴിനറം  ചഴികേഴിത്സ  ധനസൈഹതൊയറം  സകേപറഴിയഴിടഴിതലനറം  ഇതഴിനതൊല്
കബതൊദ്ധഖതപടുതഴിതകതൊള്ളുന.

       സലറം :  അറംഗതഴിതന്റെ ഒപബ

       തതീയതഴി :  കപരബ :

അകപക്ഷേകയതൊതടതൊപറം ഹതൊജരതൊകകണ കരഖകേള്       :     (  പകേര്പ്പുകേള് വെഖക്തതയുള്ളവെയതൊയഴിരഴികണറം  )
1. കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസബ ബുകഴിതന്റെ പകേര്പബ
2. ആധതൊര്കേതൊര്ഡഴിതന്റെ പകേര്പബ
3. ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴിതന്റെ ആദഖകപജഴിതന്റെ പകേര്പബ
4. കഫതൊററം ഡഴി-യഴിലുള്ള കഡതൊക്ടറുതട സൈര്ടഴിഫഴികറബ (ഒറഴിജഴിനല്/ ഗസൈറഡബ ഓഫതീസൈര്  സൈതൊക്ഷേഖതപടുതഴിയതബ )
5. ഒ.പഴി.കേതൊര്ഡഴിതന്റെ പകേര്പബ/ഡഴിസൈബചതൊര്ജബ സൈമ്മറഴിയുതട പകേര്പബ
6. അറംഗറം കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴിയതൊതണന്നബ തതളഴിയഴിക്കുന്ന യൂണഴിയതന്റെ സൈതൊക്ഷേഖപതറം
7. ചഴികേഴിത്സതൊ കേതൊലയളവെഴില്  മരുന്നബ വെതൊങ്ങഴിയതഴികന്റെയുറം, തടസബ നടതഴിയതഴികന്റെയുറം ഒറഴിജഴിനല് ബഴില്ലുകേള്                
(ബഴിലബ അറംഗതഴിതന്റെ കപരഴില്തതന്ന ആയഴിരഴിയണറം.)

NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന് കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വെഴിലതൊസൈറം എന്നഴിവെയഴില് മുകേളഴില് സൂചഴിപഴിച്ച 
കരഖകേളുമതൊയഴി വെഖതഖതൊസൈമുതണങഴില് one and same certificate ലഭഖമതൊകകണതതൊണബ.

അര്ഹതതൊ മതൊനദണ്ഡങ്ങള്

1.  ചഴികേഴിത്സ ആരറംഭഴിക്കുന്ന തതീയതഴിയഴില്    1 വെര്ഷതത അറംഗതത്വകേതൊലറം പൂര്തഴിയതൊയഴിരഴികകണതറം    12 മതൊസൈതത 
അറംശദതൊയറം അടച്ചഴിരഴികയണതമതൊണബ.

2. ചഴികേഴിത്സതൊ   തതീയതഴിയഴില് 24 മതൊസൈതഴില് കൂടുതല് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ പതൊടഴില.

3.  അകപക്ഷേ സൈമര്പഴിയ്ക്കുകമ്പതൊള് അറംശദതൊയ കുടഴിശഴികേ ഉണതൊയഴിരഴികതൊന് പതൊടഴില.  ഉതണങഴില് അടച
തതീര്ത്തുമതൊതതമ അകപക്ഷേ സൈമര്പഴിയതൊന് പതൊടുള.

4. ചഴികേഴിത്സ ആരറംഭഴിച്ച ഒരു വെര്ഷതഴിനകേറം തതന്ന ബന്ധതപട ഓഫതീസുകേളഴില്  അകപക്ഷേയുറം അനുബന്ധ കരഖകേളുറം 
നല്കേഴിയഴിരഴിയണറം.

5. മൂന്നബ വെര്ഷതഴിതലതൊരഴിയല് മതൊതകമ ഈ ആനുകൂലഖതഴിനബ അര്ഹതയുള.

* കുടഴിശഴികേനഴിവെതൊരണറം വെഴഴി അറംഗതത്വറം പുനസതൊപഴിച്ച അറംഗങ്ങള്കബ കുടഴിശഴികേ കേതൊലഘടതഴിതല ചഴികേഴിത്സയബ ഈ 
ആനുകൂലഖറം ലഭഖമല.

ഓഫതീസൈബ ഉപകയതൊഗതഴിനബ

അറംഗതഴിനബ..............................രൂപ ആനുകൂലഖമതൊയഴി അനുവെദഴിച/. .....................................................

........................................................................................................കേതൊരണതതൊല് അകപക്ഷേ നഴിരസൈഴിച.

            ജഴിലതൊ എകഴികേറ്റ്യൂടതീവെബ ഓഫതീസൈര്



കഡതൊക്ടറുതട സൈര്ടഴിഫഴികറബ 
(  കഫതൊററം   -  ഡഴി  )

ശതീ/ശതീമതഴി  ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................(കപരുറംവെഴിലതൊസൈവുറം)

എന്ന  കരതൊഗഴി.................തതീയതഴി  മുതല്  ..................  തതീയതഴി  വെതര  എതന്റെ  കമല്കനതൊടതഴില്

........................................................  ആശുപതഴിയഴില്  .......................................................കരതൊഗതഴിനബ

ചഴികേഴിത്സയഴിലതൊതണനറം ഈ അകപക്ഷേകയതൊതടതൊന്നഴിച്ചബ സൈമര്പഴിക്കുന്ന ബഴിലഴിതല മരുന്നബ, ലകബതൊറടറഴി

തടസ്റ്റുകേള് എന്നഴിവെ എതന്റെ നഴിര്കദ്ദേശതൊനുസൈരണമതൊതണനറം  സൈതൊക്ഷേഖതപടുതഴിതകതൊള്ളുന.

(ഓഫതീസൈബ സൈതീല്) കഡതൊക്ടറുതട ഒപബ

ആശുപതഴിയുതട കപരബ :       കപരബ:

സലറം :

തതീയതഴി :       സൈതീല്         

ONE & SAME CERTIFICATE
അറംഗതത്വ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അറംഗതഴിതന്റെ 

കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെഖതഖതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറം.  

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകഴിതല ..............................................................

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

എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിലുള്ള വെഖക്തഴിയുറം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപടുതഴിയ ......................

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

എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെഖക്തഴിയുറം ഒരതൊളതൊതണന്നബ എനഴിയബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവുന്നതതൊണബ.  ഈ രണബ
കപരഴിലുറം/വെഴിലതൊസൈതഴിലുറം  കരഖതപടുതഴിയ  വെഖക്തഴി  ഒരതൊള്  തതന്നയതൊതണന്നബ  ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേഖതപടുത്തുന.  

തതീയതഴി :  ഒപബ  :

സലറം : കപരുറം സൈതീലുറം  :

(ഗസൈറഡബ ഉകദഖതൊഗസര്, എറം.പഴി., എറം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ 
പ്രസൈഴിഡണബ, വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One & 
Same Certificate സൈതൊക്ഷേഖതപടുതതൊറം.)




