
2009- ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഗഗ്യക്കുററി ഏജന്റുമസ്ഥാരുലടെയസം
വറിലല്പ്പനകസ്ഥാരുലടെയസം കക്ഷേമനറിധറി പദ്ധതറി

നറിധറിയറില അസംഗതത്വതറിലന്റെ വറിവര കശേഖരണ കഫസ്ഥാറസം.

അസംഗതത്വ നമ്പര് :...........................       
       രജറിസ്റ്റര് ലചെയ്യുന്ന തതീയതറി : ...........................
      

1. കപരര :

വതീട്ടുകപരര, വതീട്ടുനമ്പര് :

സലെസം :

പറിനകകേസ്ഥാഡര :

വറികല്ലേജര, തസ്ഥാലൂകര, ജറില്ലേ :

2. കഫസ്ഥാണ് നമ്പര് :
ലെസ്ഥാന്റെര
ലമസ്ഥാബബൈല

3. സതീകയസ്ഥാ /പുരുഷകനസ്ഥാ :

4. ജനന തതീയതറി : വയസര :

5. ശേസ്ഥാരതീരറികേ ബവകേലെഗ്യസം          : അസംഗപരറിമറിതന/അന്ധന/ബൈധറിരന/
  മൂകേന/ഓടറിസസം ബൈസ്ഥാധറിച്ചയസ്ഥാള

6. വറിമുക്തഭടെന : ആകണസ്ഥാ/അല്ലേകയസ്ഥാ?

7. വറില്പനകസ്ഥാരനസ്ഥാകണസ്ഥാ/ഏജന്റെസ്ഥാകണസ്ഥാ :

8. ഏജന്റെസ്ഥാലണങറില ഏജനസറി നമ്പര് :

9. വറിലപനകസ്ഥാരനസ്ഥാലണങറില   ഏതര  ഏജന :
സറിക്കു കവണറിയസ്ഥാണര വറിലപന നടെത്തുന്നതര :



10. തറിരറിച്ചററിയസ്ഥാനുള്ള അടെയസ്ഥാളസം : (1)

: (2)

11. ബവവസ്ഥാഹറികേ പദവറി : വറിവസ്ഥാഹറിതന/അവറിവസ്ഥാഹറിതന
  വറിവസ്ഥാഹറിത/അവറിവസ്ഥാഹറിത/വറിധവ/വറിഭസ്ഥാരഗ്യന

12. മതസം :

13. പടറികേജസ്ഥാതറി/പടറികേവര്രസം/മറര പറികന്നസ്ഥാക സമുദസ്ഥായസം:
14. കുടസംബൈസ്ഥാസംഗങ്ങളുലടെ വറിശേദവറിവരസം : (അച്ഛന,അമ,ഭസ്ഥാരഗ്യ,ഭര്തസ്ഥാവര,മകള 
എന്നറിവരുകടെതര   മസ്ഥാതസം. പടറികേയറില 
കചെര്തര നലകുകേ.)
ക്രമ
നമ്പര്
ര്

കപരര,
അസംഗവുമസ്ഥായള്ള

ബൈന്ധസം

വയസര
സര

ലതസ്ഥാഴറില
1.സര്കസ്ഥാര് കജസ്ഥാലെറി 2.സത്വകേസ്ഥാരഗ്യ ശേമ്പള

പണറി
3.കൂലെറികവലെ 4.കൃഷറി 5.മറ്റു സത്വയസം

ലതസ്ഥാഴറില 6.വറിദഗ്യസ്ഥാര്രറി 7.മറ്റുള്ളവ
എന്നതര വഗ്യക്തമസ്ഥാക്കുകേ

കലെസ്ഥാടററി
കക്ഷേമനറിധറിയറില

അസംഗമസ്ഥാലണങറില
അസംഗതത്വ നമ്പര് 

15. കറഷന കേസ്ഥാര്ഡര നമ്പര് :
(BPL ആകണസ്ഥാ APL ആകണസ്ഥാ എന്നര വഗ്യക്തമസ്ഥാക്കുകേ.)

16. ആധസ്ഥാര് കേസ്ഥാര്ഡര നമ്പര് :

17. ബൈസ്ഥാങര അകക്കൗണര നമ്പര്, കപരര, ബസ്ഥാഞര :

18. PAN നമ്പര് :

19. ഏജന്റെസ്ഥാലണങറില സബൈര ഏജന്റുമസ്ഥാരുകണസ്ഥാ/
ഉലണങറില എണസം വഗ്യക്തമസ്ഥാക്കുകേ :



(സബൈര ഏജന്റുമസ്ഥാരുലടെ കൃതഗ്യമസ്ഥായ വറിവരസം സൂക്ഷേറികകണതസം പരറികശേസ്ഥാധനയര 
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതമസ്ഥാണര.)

20. വറില്പനയലടെ വറിശേദസ്ഥാസംശേങ്ങള
(a)കലെസ്ഥാടററി കമഖലെയറില എത വര്ഷമസ്ഥായറി കജസ്ഥാലെറി ലചെയ്യുന :
(b)ഇകല്പ്പസ്ഥാള വറില്പന നടെത്തുന്ന ടെറികറ്റുകേളുലടെ ശേരസ്ഥാശേരറി എണസം(ഒരു മസ്ഥാസതറികലെതര )

മുഖവറിലെ Rs.30 Rs.40 Rs.50 Rs.100 Rs.200

എണസം

(c)ലമസ്ഥാത വറില്പനയസ്ഥാകണസ്ഥാ/ ചെറില്ലേറ വറില്പനയസ്ഥാകണസ്ഥാ :
(d)വറില്പന നടെത്തുന്നരതീതറി : സത്വന്തമസ്ഥായ കേടെ 

വഴറി/വസ്ഥാടെകേലയടത കേടെ
  വഴറി/മറര കേടെകേള വഴറി/തടര/ബൈങര 

വഴറി/വസ്ഥാഹനസം    വഴറി/നടെന്നര വറില്പന

(e)കേടെയലണങറില വറിലെസ്ഥാസസം :

(f)വസ്ഥാഹനമസ്ഥാലണങറില വസ്ഥാഹനതറിലന്റെ തരസം : 
ബസകറിള/ടൂവതീലെര്/ഓകടസ്ഥാററിക്ഷേസ്ഥാ/കഫസ്ഥാര്വതീലെര്

(g)തടര/ബൈങര വഴറി വറില്പനയസ്ഥാകേ നടെന്നര വറില്പനകയസ്ഥാ : 
1.കകേസ്ഥാര്ല്പ്പകറഷന/മുനറിസറില്പ്പസ്ഥാലെറിററി/പഞസ്ഥായതര

   ആലണങറില വറില്പന നടെത്തുന്ന പ്രകദശേതറിലന്റെ തരസം  2.കദവസ്ഥാലെയങ്ങളക്കു 
സമതീപസം/വറികനസ്ഥാദ     സഞസ്ഥാര 
പ്രകദശേസം/കേടെലതതീരസം/മസ്ഥാര്കറര/     
ഓഫതീസുകേളകര സമതീപസം
21. പസ്ഥാര്ല്പ്പറിടെവുസം പുരയറിടെവുസം സസംബൈന്ധറിച്ച വറിവരസം

(a)സത്വന്തമസ്ഥായറി ഭൂമറിയകണസ്ഥാ :

(b)ഉലണങറില സര്ലവ നമ്പര്, അളവര :
  (പഞസ്ഥായതര/മുനറിസറില്പ്പസ്ഥാലെറിററി/കകേസ്ഥാര്ല്പ്പകറഷന, 
   വറികല്ലേജര, തസ്ഥാലൂകര, ജറില്ലേ എന്നറിവ സഹറിതസം)

(c)സത്വന്തമസ്ഥായറി വതീടകണസ്ഥാ :



(d)ഉലണങറില തരസം വഗ്യക്തമസ്ഥാക്കുകേ : ഓലെ/ഓടെര/തകേരസം കമഞ്ഞതര/കകേസ്ഥാണ്ക്രതീറര
ലകേടറിടെസം

 
(e)വതീടര നമ്പര് :
 (പഞസ്ഥായതര/മുനറിസറില്പ്പസ്ഥാലെറിററി/കകേസ്ഥാര്ല്പ്പകറഷന/
 വറികല്ലേജര, തസ്ഥാലൂകര, ജറില്ലേ എന്നറിവ സഹറിതസം)

സതഗ്യപ്രസസ്ഥാവന

           കപരര  ...............................................................................................................................................................................................
...............................(വറിലെസ്ഥാസസം)  എന്ന ഞസ്ഥാന മുകേളറില നലകേറിയറിരറിക്കുന്ന വറിവരങ്ങള എലന്റെ അററിവറിലസം
വറിശേത്വസ്ഥാസതറിലസം ശേരറിയസം സതഗ്യവുമസ്ഥാലണന്നര ഇതറിനസ്ഥാല സസ്ഥാക്ഷേഗ്യലല്പ്പടത്തുന. വറിവരങ്ങള ലതറസ്ഥാലണങറില
എലന്റെ കക്ഷേമനറിധറി അസംഗതത്വസം റദസ്ഥാകലല്പ്പടന്നതസ്ഥാലണന്നര എനറികര കബൈസ്ഥാധഗ്യമുണര.

 ഒല്പ്പര :
കപരര :

തതീയതറി :


