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

മരണതൊനന്തര ധനസൈഹതൊയ അകപക്ഷേ
കഫതൊററം നമ്പര്   -   എഫബ

1. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ കപരബ :
: 

2. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ കമല്വെഴിലതൊസൈറം :

3.  അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ തമതൊസബല് നമ്പര് :

4. അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ ആധതൊര് നമ്പര്

5. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വെഴിവെരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ കപരഴിലതൊയഴിരഴികണറം)

ബതൊങഴിതന കപരബ ശതൊഖ ബതൊങബ അകക്കൗണബ നറം.  IFSC 

6. അകപക്ഷേകേനബ/അകപക്ഷേകേയബ മരണമടെഞ്ഞ അറംഗവുമതൊയുള്ള ബനറം * :

7. മരണതപ്പെട്ട അറംഗതഴിതന

(I) കപരബ, വെഴിലതൊസൈറം :

(II) രജഴികസ്ട്രേഷന് നമ്പര് :

(III) അറംഗമതൊയ തതീയതഴി :

(IV)അറംഗറം മരണമടെഞ്ഞ തതീയതഴി :

8. മരഴിച്ച അറംഗതഴിതന സവെവെതൊഹഴികേ പദവെഴി :  അവെഴിവെതൊഹഴിതന്/അവെഴിവെതൊഹഴിത/
   വെഴിവെതൊഹഴിതന്/വെഴിവെതൊഹഴിത/വെഴിധവെ ( )✅

9. അകപക്ഷേകേന്/അകപക്ഷേകേ സമനര് ആകണതൊ : 

 കമല് വെഴിവെരങ്ങള് എതന അറഴിവെഴിലറം വെഴിശശതൊസൈതഴിലറം ശരഴിയതൊതണനബ കബതൊദ്ധദ്ധ്യതപ്പെടുതഴിതകതൊള്ളുന.

സ്ഥലറം : അകപക്ഷേകേന്/അകപക്ഷേകേയുതടെ ഒപ്പെബ: 

തതീയതഴി : കപരബ : 



അകപക്ഷേകയതൊതടെതൊപ്പെറം ഹതൊജരതൊകകണ കരഖകേള്   .  (  പകേര്പ്പുകേള് വെദ്ധ്യക്തതയുള്ളവെയതൊയഴിരഴികണറം  )

1. അറംഗതഴിതന പതൊസബ ബുകഴിതന പകേര്പ്പെബ

2. അറംഗതഴിതന മരണസൈര്ട്ടഴിഫഴികറഴിതന സൈശയറം സൈതൊക്ഷേദ്ധ്യതപ്പെടുതഴിയ പകേര്പ്പെബ

3. മരണമടെഞ്ഞ അറംഗവുമതൊയഴി അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ ബനറം തതളഴിയഴിയ്ക്കുന കരഖയുതടെ പകേര്പ്പെബ 

(ഉദതൊ:കറഷന് കേതൊര്ഡഴിതന പ്രസ്തുത കപജബ)

കരഖയുതടെ അഭതൊവെതഴില് വെഴികല്ലേജബ ഓഫതീസൈര് നല്കുന റഴികലഷന്ഷഴിപ്പെബ  /തഴിരഴിച്ചറഴിയല് സൈര്ട്ടഴിഫഴികറബ (ഒറഴിജഴിനല്)

4. അകപക്ഷേകേതന/ അകപക്ഷേകേയുതടെ ആധതൊര്കേതൊര്ഡഴിതന സൈശയറം സൈതൊക്ഷേദ്ധ്യതപ്പെടുതഴിയ പകേര്പ്പെബ

5.  അകപക്ഷേകേതന / അകപക്ഷേകേയുതടെ ബതൊങബ പതൊസബ ബുകഴിതന ആദദ്ധ്യകപജഴിതന പകേര്പ്പെബ

6. അകപക്ഷേകേന്/അകപക്ഷേകേ സമനറതൊതണങഴില് വെയസബ തതളഴിയഴിക്കുനതഴിനുള്ള കരഖകേള്

NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന് കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വെഴിലതൊസൈറം എനഴിവെയഴില് മുകേളഴില് സൂചഴിപ്പെഴിച്ച 

കരഖകേളുമതൊയഴി വെദ്ധ്യതദ്ധ്യതൊസൈമുതണങഴില് one and same certificate ലഭദ്ധ്യമതൊകകണതതൊണബ.

അര്ഹതതൊ മതൊനദണ്ഡങ്ങള്

1.  മരണതപ്പെട്ട തതീയതഴിയഴില്    1 വെര്ഷതത അറംഗതശകേതൊലറം പൂര്തഴിയതൊയഴിരഴികകണതറം    12 മതൊസൈതത 
അറംശദതൊയറം അടെച്ചഴിരഴികയണതമതൊണബ.

2. മരണ   തതീയതഴിയഴില് 24 മതൊസൈതഴില് കൂടുതല് അറംശദതൊയ കുടെഴിശഴികേ പതൊടെഴില്ലേ.

ഓഫതീസൈബ ഉപകയതൊഗതഴിനബ

അകപക്ഷേനബ/അകപക്ഷേകേയബ........................................രൂപ മരണതൊനന്തര ധനസൈഹതൊയമതൊയഴി  അനുവെദഴിച/ 

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

സ്ഥലറം : 

തതീയതഴി :                     ജഴില്ലേതൊ എകഴികേക്യൂട്ടതീവെബ ഓഫതീസൈര്

*അറംഗതഴിതന നഴിയമതൊനുസൃത അവെകേതൊശഴി തതൊതഴ പറയുന ക്രമതഴിലതൊണബ:

(1) ഭതൊരദ്ധ്യ/ഭര്തതൊവെബ (2) അവെഴിവെതൊഹഴിതയതൊയ മകേള് /പ്രതൊയപൂര്തഴിയതൊകേതൊത മകേന്  (3) അറംഗതത 

ആശ്രയഴിചകേഴഴിഞ്ഞഴിരുന അച്ഛനുറം അമ്മയുറം   (4) കനതൊമഴിനഴി



ONE & SAME CERTIFICATE
അറംഗതശ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എനഴിവെയഴിതല അറംഗതഴിതന 

കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെദ്ധ്യതദ്ധ്യതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറം.  

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

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

എന വെഴിലതൊസൈതഴിലള്ള വെദ്ധ്യക്തഴിയുറം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പെടുതഴിയ ......................

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

എന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെദ്ധ്യക്തഴിയുറം ഒരതൊളതൊതണനബ എനഴിയബ കനരഴിട്ടബ അറഴിയതൊവുനതതൊണബ.  ഈ രണബ
കപരഴിലറം/വെഴിലതൊസൈതഴിലറം  കരഖതപ്പെടുതഴിയ  വെദ്ധ്യക്തഴി  ഒരതൊള്  തതനയതൊതണനബ  ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേദ്ധ്യതപ്പെടുത്തുന.  

തതീയതഴി :  ഒപ്പെബ  :

സ്ഥലറം : കപരുറം സൈതീലറം  :

(ഗസൈറഡബ ഉകദദ്ധ്യതൊഗസ്ഥര്, എറം.പഴി., എറം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പെല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ പ്രസൈഴിഡണബ, 
വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എനഴിവെര്കബ One & Same Certificate 
സൈതൊക്ഷേദ്ധ്യതപ്പെടുതതൊറം.)

ONE & SAME CERTIFICATE
അറംഗതശ പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എനഴിവെയഴിതല അറംഗതഴിതന 

കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെദ്ധ്യതദ്ധ്യതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണറം.  

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

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

എന വെഴിലതൊസൈതഴിലള്ള വെദ്ധ്യക്തഴിയുറം ആധതൊര്/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴില് കരഖതപ്പെടുതഴിയ ......................

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

എന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെദ്ധ്യക്തഴിയുറം ഒരതൊളതൊതണനബ എനഴിയബ കനരഴിട്ടബ അറഴിയതൊവുനതതൊണബ.  ഈ രണബ
കപരഴിലറം/വെഴിലതൊസൈതഴിലറം  കരഖതപ്പെടുതഴിയ  വെദ്ധ്യക്തഴി  ഒരതൊള്  തതനയതൊതണനബ  ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേദ്ധ്യതപ്പെടുത്തുന.  

തതീയതഴി :  ഒപ്പെബ  :

സ്ഥലറം : കപരുറം സൈതീലറം  :

(ഗസൈറഡബ ഉകദദ്ധ്യതൊഗസ്ഥര്, എറം.പഴി., എറം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപ്പെല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ പ്രസൈഴിഡണബ, 
വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എനഴിവെര്കബ One & Same Certificate 
സൈതൊക്ഷേദ്ധ്യതപ്പെടുതതൊറം.)



തഴിരഴിച്ചറഴിയല് സൈര്ട്ടഴിഫഴികറബ

.............................................................തതൊലൂകഴില്...........................................................വെഴികല്ലേജഴില്

..........................................................കദശതബ ശ്രതീ/ശ്രതീമതഴി..............................................................

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

...............................(അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേകേയുതടെ കപരബ, വെഴിലതൊസൈറം)................................................നബ

മരഴിചകപതൊയ ശ്രതീ/ശ്രതീമതഴി .................................................................................................................

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

(മരഴിച്ച ആളുതടെ കപരുറം, പൂര്ണ്ണമതൊയ കമല്വെഴിലതൊസൈവുറം) എനയതൊളുതടെ ..................................................

(ബനറം) ആതണനബ അകനശഷണതഴില് കബതൊധദ്ധ്യമതൊയഴി.

*ശ്രതീ./ശ്രതീമതഴി................................................മരഴിച്ച ശ്രതീ./ശ്രതീമതഴി ......................................................

തയ മതൊതറം ആശ്രയഴിച കേഴഴിഞ്ഞഴിരുന ആളതൊണബ.

**അകപക്ഷേകേ അവെഴിവെതൊഹഴിതയതൊണബ.
***അകപക്ഷേകേന്/അകപക്ഷേകേ സമനറതൊണബ.

ശ്രതീ/ശ്രതീമതഴി.......................................................................................................................എന ആതള 

തഴിരഴിച്ചറഴിയതൊനുള്ള രണബ ശതൊരതീരഴികേടെയതൊളങ്ങളുറം, ടെഴിയതൊതന/ടെഴിയതൊരഴിയുതടെ ഒപ്പുറം തതൊതഴ കേതൊണഴിച്ചഴിരഴിക്കുന.

അടെയതൊളങ്ങള്
        (1)

       (2)

അകപക്ഷേകേതന/അകപക്ഷേയുതടെ ഒപ്പെബ

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി കബതൊര്ഡഴിതന................................................ ജഴില്ലേതൊ എകഴികേക്യൂട്ടതീവെബ 

ഓഫതീസൈര് മുമ്പതൊതകേ ഹതൊജരതൊകതൊനതൊണബ ഈ സൈര്ട്ടഴിഫഴികറബ നല്കുനതബ.

സ്ഥലറം :

തഴിയ്യതഴി :   വെഴികല്ലേജബ ആഫതീസൈര്

* അകപക്ഷേഴിക്കുന ആള് മരഴിച്ച ആളുതടെ പഴിതതൊകവെതൊ, മതൊതതൊകവെതൊ ആതണങഴില് മതൊതറം.
** അകപക്ഷേകേ മരഴിച്ച ആളുതടെ പ്രതൊയപൂര്തഴിയതൊയ മകേള് ആതണങഴില് മതൊതറം.

*** അകപക്ഷേകേന്/അകപക്ഷേകേ മരഴിച്ചയതൊളുതടെ സമനറതൊയ മകേകനതൊ, മകേകളതൊ ആതണങഴില് മതൊതറം.




