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പദ്ധതി ഖണ്ഡിക 26(1) കോണുക

അച്ഛന്റെ�/ഭർത്തോവിന്റെ� ഫപര്

ന്റെതരുവ്/പ്രഫദശത്തിന്റെ� ഫപര്
ഫപോസ്റ്റ് ഓഫീസ്/ പിൻ ഫകോഡ്

ജനനതീയതിയും വയസ്സും (ഫരഖ ഹോജരോക്കുക)

അവിവോഹിതൻ/അവിവോഹിത 
വിവോഹിതൻ/വിവോഹിത/വിധവ

ന്റെതോഴിലോളിഫയോ സ്വയം ന്റെതോഴിൽ ന്റെചയ്യുന്ന 
ആഫളോ

ന്റെതോഴിലോളി/സ്വയം ന്റെതോഴിൽ ന്റെചയ്യുന്ന 
ആൾ

ന്റെതോഴിലോളിന്റെയങ്കിൽ ഫജോലിയുന്റെട 
സ്വഭോവം/തസ്തിക
ഫജോലിന്റെചയ്യുന്ന ന്റെചറുകിട ഫതോ�ത്തിന്റെ�യും 
ന്റെതോഴിലുടമയുന്റെടയും ഫപരും ഫമൽവിലോസവും

ന്റെചറുകിട ഫതോ�ത്തിൽ എത്രകോലമോയി ഫജോലി 
ന്റെചയ്യുന്നു

ഫതയില/കോപ്പി/റബർ/ഏലം/എണ്ണപ്പന/
കശുവണ്ടി/ന്റെകോഫക്കോ

(എ) ഒരു ന്റെചറുകിട ഫതോ�ം ന്റെതോഴിലോളിയോയി 
എത്രകോലമോയി ഫജോലിന്റെചയ്യുന്നു. (ആന്റെക 
ഫസവന വൈദർഘ്യം)

(ബി) ഏന്റെതോന്റെക്ക ന്റെതോഴിലുടമയുന്റെട കീഴിൽ(ഓഫരോ 
ന്റെതോഴിലുടമയുന്റെടയും കീഴിൽ ഫജോലി ന്റെചയ്ത 
കോലയളവ് കോണിക്കുക)
അഫപക്ഷകൻ സ്വയം ന്റെതോഴിൽ ന്റെചയ്യുന്ന 
ആളോന്റെണങ്കിൽ ഫജോലി ന്റെചയ്യുന്ന സ്വന്തം 
ന്റെചറുകിട ഫതോ�ം എവിന്റെട സ്ഥിതിന്റെചയ്യുന്നു.

ഫതയില/കോപ്പി/റബർ/ഏലം/എണ്ണപ്പന/
കശുവണ്ടി/ന്റെകോഫക്കോ

സർഫqനമ്പർ/ഫദശം

അഫപക്ഷകൻ എത്രകോലമോയി ഈ ഫജോലി 
ന്റെചയ്യുന്നു.



10. :

11. അംഗമോന്റെണങ്കിൽ
ഏതു നിധി :
എന്നു ഫചർന്നു :
എഫപ്പോൾ വന്റെര അംശദോയം അടച്ചു :

:

:
12.

അഫപക്ഷകന്റെ� ഒപ്പ്
ഫപര്

അഫപക്ഷകന്റെ� ഫനോമിഫനഷൻ

വയസ്സ്

അഫപക്ഷകന്റെ� ഒപ്പ്

ന്റെതോഴിലുടമയുന്റെട സോക്ഷ്യപത്രം

ന്റെതോഴിലുടമയുന്റെട ഒപ്പും ഫപരും വിലോസവും

ഓഫീസ് ഉപഫയോഗത്തിന്

ജി%ോ എക്സിക്യൂ�ീവ് ഓഫീസർ

അഫപക്ഷകന്റെ� രജിസ്റ്റർ നമ്പർ

അഫപക്ഷ നിരസിക്കുവോനുള്ള കോരണം

ജി%ോ എക്സിക്യൂ�ീവ് ഓഫീസർ

അഫപക്ഷകൻ മഫyന്റെതങ്കിലും ഫക്ഷമനിധിയിൽ 
അംഗമോഫണോ

ആണ്/അ%

എ)
ബി)
സി)
ഡി) പ്രസ്തുത നിധിയിൽ അടച്ചു തീർക്കുവോനുള്ള 

ബോദ്ധ്യത എന്റെന്തങ്കിലും ഉഫണ്ടോ 
ഇ) ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ എന്ത്, എത്ര തുക

ഫമൽപ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ എ%ോം സത്യവും എന്റെ� ഉത്തമവിശ്വോസഫത്തോടു കൂടിയുള്ളതുമോണ്.

സ്ഥലം:
തീയതി:

എന്റെ� കോലഫശഷം നിധിയിൽ നിന്നും എന്റെ� ഫപരിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകോശന്റെപ്പ� 
തുകയും വൈകപ്പറ്റുന്നതിന് തോന്റെഴപ്പറയുന്ന കുടുംബോംഗന്റെത്ത/കുടുംബോംഗങ്ങന്റെള 
നോമനിർഫ�ശം ന്റെചയ്യുന്നു.

ക്രമ 
നം ഫനോമിനിയുന്റെട/ഫനോമിനികളുന്റെട ഫപരും വിലോസവും

അഫപക്ഷകനുമോ
യുള്ള ബന്ധം

നൽഫകണ്ട 
തുകയുന്റെട 
വിഹിതം

സ്ഥലം :
തീയതി:

ഫമൽപ്പറഞ്ഞ ന്റെതോഴിലോളി എന്റെ� കീഴിൽ ഒരു ന്റെചറുകിട ഫതോ�ം ന്റെതോഴിലോളിയോയി.............. 
…................. മുതൽ ഫജോലിന്റെചയ്തുവരുന്ന ആളോന്റെണന്ന് സോക്ഷ്യന്റെപ്പടുത്തുന്നു

സ്ഥലം :
തീയതി:

അഫന്വഷണത്തിൽ അഫപക്ഷകൻ ന്റെചറുകിട ഫതോ�ം ന്റെതോഴിലോളിയോന്റെണന്ന്/സ്വയം ന്റെതോഴിൽ 
ന്റെചയ്യുന്ന ആളോന്റെണന്ന് ഫബോദ്ധ്യന്റെപ്പട്ടു.

അഫപക്ഷ അനുവദിച്ചു/നിരസിച്ചു

സ്ഥലം :
തീയതി :
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