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

അഅംഗതതഅം സൈതകമധയ അവെസൈതൊനഴിപഴിയ്ക്കുന്നതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ
കഫതൊറഅം  -  എചബ

1. അഅംഗതഴിതന്റെ കപരബ :

2. കമല്വെഴിലതൊസൈഅം :

3. അഅംഗതത നമ്പര് :

4.  രജഴികസ്ട്രേഷന് തതീയതഴി :

5.  അഅംശദതൊയഅം അടച കേതൊലഅം : ..................മുതല് ....................വെതര

6.  നഴിലവെഴില് ആനുകൂലല്യങ്ങള്കബ അകപക്ഷേ           :
    സൈമര്പഴിചഴിട്ടുകണതൊ?

7. ആനുകൂലല്യങ്ങള് സൈഅംബനഴിച വെഴിവെരഅം
വെഴിവെതൊഹ

ധനസൈഹതൊയഅം
പ്രസൈവെ

ധനസൈഹതൊയഅം
ചഴികേഴിതതൊധന

സൈഹതൊയഅം
വെഴിദല്യതൊഭല്യതൊസൈ

ധനസൈഹതൊയഅം

അകപക്ഷേ തതീയതഴി

ഫയല് നഅം.

നഴിലവെഴിതല അവെസ
തുകേ ലഭഴിച്ചു /ലഭഴിചഴില്ല 

ലഭഴിതചങഴില് സകേപറഴിയ തുകേ

8. മറ്റു കക്ഷേമനഴിധഴികേളഴില് അഅംഗമതൊതണെങഴില്        :
 അഅംഗമതൊയ തതീയതഴി        :
 

 (മറ്റു കക്ഷേമനഴിധഴികേളുതട പതൊസൈബ ബുകഴിതന്റെ ആദല്യകപജഴിതന്റെ പകേര്പബ ഹതൊജരതൊക്കുകേ)

9. അഅംഗതതഅം അവെസൈതൊനഴിപഴിയ്ക്കുന്നതഴിനുള്ള  കേതൊരണെങ്ങള്   :

10. അഅംഗതഴിതന്റെ തമതൊസബല് നമ്പര്       :  

11. അഅംഗതഴിതന്റെ ആധതൊര് നമ്പര്



12. ബതൊങബ അകക്കൗണബ വെഴിവെരങ്ങള് (ബതൊങബ അകക്കൗണബ അഅംഗതഴിതന്റെ കപരഴിലതൊയഴിരഴികണെഅം)
  

ബതൊങഴിതന്റെ കപരബ  ശതൊഖ ബതൊങബ അകക്കൗണബ നമ്പര്  IFSC 

സൈതല്യവെതൊങബമൂലഅം 

(  മറ്റു കക്ഷേമനഴിധഴി കബതൊര്ഡുകേളഴില് അഅംഗതതമുള്ളവെര് മതൊതഅം പൂരഴിപഴികകണതബ  )

കകേരള കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി കബതൊര്ഡഴിതല അഅംഗമതൊയ ...........................................................

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

(കപരഅം വെഴിലതൊസൈവഅം)  ............................................................................................................(അഅംഗതത നമ്പര്)

...............................................................................................കക്ഷേമനഴിധഴിയഴില് അഅംഗമതൊയതഴിനതൊല് കേര്ഷകേ 

തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴിയഴിതല  അഅംഗതതഅം സൈതകമധയതൊ അവെസൈതൊനഴിപഴിക്കുകേയതൊതണെനഅം നതൊളഴിതുവെതര 

കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴിയഴില് നഴിനഅം സകേപറഴിയ എല്ലതൊ ആനുകൂലല്യങ്ങളുഅം തഴിരഴിചടയ്ക്കുകേ 

യതൊതണെനഅം ഇതഴിനതൊല്  സൈതല്യപ്രസതൊവെന തചയ്യുന. 

സലഅം :  അഅംഗതഴിതന്റെ ഒപബ:
തതീയതഴി : കപരബ :

അകപക്ഷേകയതൊതടതൊപഅം ഹതൊജരതൊകകണ കരഖകേള്  :   (  പകേര്പ്പുകേള് വെല്യക്തതയുള്ളവെയതൊയഴിരഴികണെഅം  )
 1. കേര്ഷകേ തതതൊഴഴിലതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പതൊസൈബ ബുകബ (ഒറഴിജഴിനല്)
 2. ആധതൊര്കേതൊര്ഡഴിതന്റെ സൈതയഅം സൈതൊക്ഷേല്യതപടുതഴിയ പകേര്പബ
 3. മറബ കക്ഷേമനഴിധഴികേളഴില് അഅംഗമതൊതണെങഴില് ആ കക്ഷേമനഴിധഴികേളുതട പതൊസൈബ ബുകഴിതന്റെ ആദല്യകപജഴിതന്റെ
 പകേര്പബ.
 4. ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകഴിതന്റെ പകേര്പബ

 NB : അകപക്ഷേയഴികലതൊ രജഴികസ്ട്രേഷന് കരഖയഴികലകയതൊ കപരബ, വെഴിലതൊസൈഅം എന്നഴിവെയഴില് മുകേളഴില് സൂചഴിപഴിച 
കരഖകേളുമതൊയഴി വെല്യതല്യതൊസൈമുതണങഴില് one and same certificate ലഭല്യമതൊകകണതതൊണെബ.

ഓഫതീസൈബ ഉപകയതൊഗതഴിനബ

അഅംഗതഴിതന്റെ അകപക്ഷേ അനുവെദഴിച്ചു/നഴിരസൈഴിച്ചു.

നഴിരസൈഴിതചങഴില് കേതൊരണെഅം.................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
സലഅം :         
തതീയതഴി : ജഴില്ലതൊ എകഴികേക്യൂടതീവെബ ഓഫതീസൈര്



ONE & SAME CERTIFICATE
അഅംഗതത പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അഅംഗതഴിതന്റെ 

കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെല്യതല്യതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണെഅം.  

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

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

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

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

എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെല്യക്തഴിയുഅം ഒരതൊളതൊതണെന്നബ എനഴിയബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവന്നതതൊണെബ.  ഈ രണബ
കപരഴിലുഅം/വെഴിലതൊസൈതഴിലുഅം  കരഖതപടുതഴിയ  വെല്യക്തഴി  ഒരതൊള്  തതന്നയതൊതണെന്നബ  ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേല്യതപടുത്തുന.  

തതീയതഴി :  ഒപബ  :

സലഅം : കപരഅം സൈതീലുഅം  :

(ഗസൈറഡബ ഉകദല്യതൊഗസര്, എഅം.പഴി., എഅം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ പ്രസൈഴിഡണബ, 
വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One & Same Certificate 
സൈതൊക്ഷേല്യതപടുതതൊഅം.)

ONE & SAME CERTIFICATE
അഅംഗതത പതൊസൈബ ബുകബ/ആധതൊര് കേതൊര്ഡബ/ബതൊങബ പതൊസൈബ ബുകബ എന്നഴിവെയഴിതല അഅംഗതഴിതന്റെ 

കപരഴികലതൊ വെഴിലതൊസൈതഴികലതൊ വെല്യതല്യതൊസൈമുതണങഴില് ഇതബ ഉപകയതൊഗഴികണെഅം.  

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

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

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

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

എന്ന വെഴിലതൊസൈതഴിതല വെല്യക്തഴിയുഅം ഒരതൊളതൊതണെന്നബ എനഴിയബ കനരഴിടബ അറഴിയതൊവന്നതതൊണെബ.  ഈ രണബ
കപരഴിലുഅം/വെഴിലതൊസൈതഴിലുഅം  കരഖതപടുതഴിയ  വെല്യക്തഴി  ഒരതൊള്  തതന്നയതൊതണെന്നബ  ഞതൊന്
സൈതൊക്ഷേല്യതപടുത്തുന.  

തതീയതഴി :  ഒപബ  :

സലഅം : കപരഅം സൈതീലുഅം  :

(ഗസൈറഡബ ഉകദല്യതൊഗസര്, എഅം.പഴി., എഅം.എല്.എ, കമയര്, മുനഴിസൈഴിപല് തചയര്മതൊന്, പഞതൊയതബ പ്രസൈഴിഡണബ, 
വെതൊര്ഡബ തമമ്പര്, വെതൊര്ഡബ കേക്കൗണ്സൈഴിലര്, ഡഴിവെഴിഷന് കേക്കൗണ്സൈഴിലര് എന്നഴിവെര്കബ One & Same Certificate 
സൈതൊക്ഷേല്യതപടുതതൊഅം.)




