Application No.

കേരള സര്ക്കാര്ക്
പ ാതുവിതരണ വകുപ്പ്

കേഷന്ോര്ക്ഡിൽ പുതിയ അംഗങ്ങപള ഉൾപപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അക ക്ഷ ക ാേം
1. താലൂക് സപ്ലൈ ആ ീസ്/സിറ്റി കേഷനിംഗ് ആ ീസ്...............................................................................................................................................................
2. കുടുംബനാഥയുപെ ക ര്................................................................................................................................................ 3. കേഷന്േെ നം..............................................
4. കേഷന് ോര്ക്ഡ് നം .............................................. 5. പ ാപ്ലബൽ ........................................................... 6. വിഭാഗം .........................................................................
പുതുതായി ഉൾപപ്പടുകേണ്ട അംഗങ്ങളുപെ വിവരങ്ങൾ ദയവായി റുപുേേ് കരഖപപ്പടുത്തുേ
പുതുകിയ ോര്ക്ഡിൽ ഉൾപപ്പടുത്തുന്നതിന് ആസ്പദ ായ കരഖേൾ
സ ര്ക്പ്പിക്കുന്ന കരഖ
1. ജനന സര്ക്ട്ടി ികറ്റ്
2. റ്റു താലൂകിൽ നിന്ന് ോര്ക്ഡ് ാേി വരിേ
3. റ്റു താലൂകിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങൾ ാേി വരിേ
4. റ്റു സംസ്ഥാനേിൽ നിന്ന് ാേി വരിേ
5. കനാൺ േിനൂവൽ സര്ക്ട്ടി ികറ്റ്
6. കനാൺ ഇന്ക്ലൂൂഷന് സര്ക്ട്ടി ികറ്റ്
7. സമ്മത ത്രം (കേഷന്ോര്ക്ഡ് നം നല്കുേ)
8. േദ്ദു പെയ്യപപ്പട്ട പതാഴിൽ വിസ
9. പ്ലസനയേിൽ നിന്നുള്ള വിര ികൽ കരഖ
10. വര ാന സര്ക്ട്ടി ികറ്റ്
11. എം.എൽ.എ. / ഞ്ചായേ്/ കലാക് ഞ്ചായേ്/
ജില്ലാ ഞ്ചായേ് പ്രസിഡന്റ്/ മുന്സിപ്പൽ
പെയര്ക് ാന്/ ക യര്ക് നല്കുന്ന സര്ക്ട്ടി ികറ്റ്

പെയ്യുേ

സര്ക്ട്ടി ികറ്റ് നമ്പരം തീയതിയും

സാക്ഷയ ത്രം
എപന്റ ഉെ സ്ഥതയിലുള്ള ..........................................................നമ്പര്ക് കേഷന്ോര്ക്ഡികേക് ഈ അക ക്ഷയിൽ ോണിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രോരം ................
അംഗങ്ങപള പുതുതായി ഉൾപപ്പടുോന് എനിക്കു സമ്മത ാണ് . പുതുതായി ഉൾപപ്പടുത്തുന്ന അംഗങ്ങൾ പുേോകൽ ാനദണ്ഡങ്ങളിൽ
പ ട്ടയാളാപണങ്കിൽ നിേവിൽ മുന്ഗണന/ എഎപ്ലവ/ കനാൺ-പ്രകയാേിറ്റി-സബ്സിഡി വിഭാഗേിൽ പ ട്ട ോര്ക്ഡുേൾ കനാൺ-പ്രകയാേിറ്റികനാൺ-സബ്സിഡി വിഭാഗേികേക് ാറുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്കു കബാദ്ധ്യമുണ്ട്. പുതുതായി ഉൾപപ്പടുത്തുന്ന അംഗം (അംഗങ്ങൾ) കവപോര
കേഷന്ോര്ക്ഡിലും അംഗ ല്ല എന്ന് ൻാന് സാക്ഷയപപ്പടുത്തുന്നു. തുെര്ക്ന്നുള്ള അകനേഷണേിൽ ക ൽപ്രസ്താവിച്ച വിവരങ്ങൾ പതറ്റാപണന്ന്
കബാദ്ധ്യപപ്പട്ടാൽ നിേവിപേ നിയ ങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നെ െിേൾ സേീേരിക്കുന്നതിന് എനിക് സമ്മത ാണ് . കേഷന്ോര്ക്ഡ്
േഭിക്കുന്നതിനായി സ ര്ക്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സര്ക്കാരിപന്റ വിശ്േസനീയ ായ റ്റാവശ്യങ്ങൾക് പ്ലേ ാറുന്നതിന് എനിക്
സമ്മത ാപണന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ ഉേപ്പു നല്കുന്നു.
സ്ഥേം:

ഉെ യുപെ ക ര് :

തീയതി:

വിരേെയാളക ാ ഒകപ്പാ:

ഓ ീസ് ഉ കയാഗേിന്
1.

അകനേഷണ ഉകദയാഗസ്ഥപന്റ അഭിപ്രായം

2.

താലൂക് സപ്ലൈ ആ ീസറുപെ/സിറ്റി കേഷനിംഗ് ആ ീസറുപെ ഉേരവ്

താലൂക് സപ്ലൈ ആ ീസ്/സിറ്റി കേഷനിംഗ് ആ ീസ് :

ക്ര നം

ക ര്
ആധാര്ക്
(എല്ലാ അംഗങ്ങളുപെയും ആധാര്ക്
ഉൾപപ്പടുത്തുേ)
രസഹായ ില്ലാപത
ജീവികാന് േഴിയാേ
ശ്യ്യാവേംബരാകണാ(
Y/N)

അന്നപൂര്ക്ണ

ാസവര ാനം

പതാഴിൽ

ആൺ(M)/പ ൺ
(F)/ റ്റുള്ളവര്ക്(T)

NRK / NRI

7

ഹൃകരാഗം തുെങ്ങിയ
കരാഗങ്ങൾ ഉകണ്ടാ (Y/N)

6

ാരേകരാഗങ്ങളുകണ്ടാ
(Y/N) (%%)കരാഗം
ഏതാപണന്ന്
വയക്ത ാക്കുേ

5

നിര്ക്േനയും
നിരാേംബയായസ്ത്രീ
(Y/N)

ഓട്ടിസം
ബാധിച്ചിട്ടുകണ്ടാY/N)

ാനസിേവം
ശ്ാരീരിേവ ായ
പവല്ലുവിളിേൾ
കനരിടുന്നുകണ്ടാ (Y/N)

ഉെ യു ായുള്ള
ബന്ധം

ഇംഗ്ലീഷ്
3

ആശ്രയ ദ്ധ്തിയിൽ
ഉൾപപ്പട്ടിട്ടുകണ്ടാ (Y/N)
തകേശ്സ്ഥാ നേിപന്റ
ക ര് ോണിക്കുേ)

േയാളം
2

ആദായനികുതി
നല്കുന്നുകണ്ടാ(Y/N)

1

ജനന തീയതി

ക്ര നം

ക ര്
ഇേക്ഷന്
ഐഡി

8
9
11

1

2

3

4

