
1 ജ഻റല

2 ബഫല ഺക്്ക

3 ക്ഷ഼യസംഘം

4 ബ ഺർപ്പബരഷൻ

5 ഭുന഻സ഻പ്പഺറ഻റ്റ഻

6 തഺറൂക്്ക

7 ഩഞ്ചഺമത്്ത

8  ർഷ ന്റെ ബഩയ്

9 ജനന ത഼മത഻

10 ബഭൽ വ഻റഺസം

11 ഩ഻ൻ ബ ഺഡ് (6 അക്കം)

12 സ്ര഼ / ഩുരുഷൻ സ്ര഼ / ഩുരുഷൻ

13 ക്ഷ഼യസംഘത്ത഻ൽ അംഗഭഺബ ഺ? അന്റത / അറല

13 a ആ ് എങ്ക഻ൽ, 
അംഗ നമ്പർ

13 b അംഗതവ ത഼മത഻ /
 വർഷം

14 ബക്ഷഭന഻ധ഻  
അംഗഭഺബ ഺ? അന്റത / അറല

14 a

15 എ.ഩ഻.എൽ /
 ഫ഻.ഩ഻.എൽ എ.ഩ഻.എൽ / ഫ഻.ഩ഻.എൽ

16 വ഻ബഺഗം GEN / OBC / SC / ST

17

18 ന്റഭഺബഫൽ നമ്പർ

19 ആധഺർ നമ്പർ

20 ബരഷൻ  ഺർഡ് 
നമ്പർ

21 ഇറക്ഷൻ  ഺർഡ് 
നമ്പർ

22  ർഷ ന്റെ ഫഺങ്ക഻ന്റെ ബഩയ്

23 ഫഺങ്ക഻ന്റെ ശഺഖ

24 ഫഺങ്്ക അന്റക്കൌണ്്ട നം.

25 ഫഺങ്്ക IFSC നമ്പർ

ബപഺൺ നമ്പർ 
(എസ്.റ്റ഻.ഡ഻ ബ ഺഡ് സഹ഻തം)

ക്ഷ഼യവ഻ സന വൿപ്്പ 

 ഺറ഻ത്ത഼റ്റ സഫ്സ഻ഡ഻ - ഡമര ്ട് ഫന഻പ഻റ്്റ ട്രഺൻസ്പർ - അബഩക്ഷഺ ബപഺരം

രജ഻സ്ബട്രഷൻ
 നമ്പർ F

അംഗഭഺ ് എങ്ക഻ൽ  അംഗതവ 
നമ്പർ



26 വലർത്തുന്ന  ഺറ഻ ലുന്റട 
എ ണ ം

26.a  രവപ്പശു
26.b  ഻ടഺയ഻
26.c  ന്നുൿട്ട഻
26.d എരുഭ

27 ഉണ്്ട / ഇറല

28 ത഼റ്റപു്പൽകൃഷ഻ബത്തഺട്ടം
 ഉബണ്ടഺ? ഉണ്്ട / ഇറല

ഉണ്്ട എങ്ക഻ൽ

28.a ഇനം

28.b വ഻സ്ത഼ർ ണ ം
 (ന്റസെ഻ൽ)

29  രവ മന്ത്രം ഉബണ്ടഺ? ഉണ്്ട / ഇറല

30 ൿര഻പു്പ ൾ

സഥറം :

ത഼മത഻  :

സഥറം :

ത഼മത഻  :

സഥറം :

ത഼മത഻  :

   

സഥറം :

ത഼മത഻  :

(അബഩക്ഷബമഺന്റടഺപ്പം ആധഺർ  ഺർഡ്, ബരഷൻ  ഺർഡ്, ഇറക്ഷൻ ഐഡെ഻റ്റ഻  ഺർഡ്, ഫഺങ്്ക ഩഺസസ ്  ഫുക്്ക 
എന്ന഻വമുന്റട ഩ ർപ്്പ ഉള്ളടക്കം ന്റെയു്യ )

അബഩക്ഷ ന്റെ ബഩരും ഒപു്പം

 ഺറ഻ത്ത഼റ്റ സംഘത്ത഻ൽ 
ന഻ന്നും വഺങ്ങ഻മ഻ടു്ടബണ്ടഺ?

ക്ഷ഼യവ഻ സന ഓപ഼സരുന്റട  അനുഭത഻ഩരം

         ബഭൽ  സഺക്ഷയഩരങ്ങലുബടമും ശുഩഺർശ ലുബടമും അട഻സഥഺനത്ത഻ൽ ശ്ര഼ / ശ്ര഼ഭത഻ ……………….. ……………………………...ന്റന / 
ന്റമ ക്ഷ഼യവ഻ സന വൿപ്പ഻ന്റെ  ഺറ഻ത്ത഼റ്റ സഫ്സ഻ഡ഻ ഩദ്ധത഻മ഻ൽ ഗു ബബഺക്തഺവഺമ഻ ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നത഻ന് അനുഭത഻ നൽ ഻ന്റക്കഺളു്ളന്നു.

ക്ഷ഼യവ഻ സന ഓപ഼സരുന്റട ബഩരും ഒപു്പം

സംഘം ന്റസക്രട്ടര഻മുന്റട സഺക്ഷയഩരം

സംഘം ന്റസക്രട്ടര഻മുന്റട ബഩരും ഒപു്പം

ഡമര഻ പഺം ഇൻസ്ട്ര ്ടരുന്റട ശുഩഺർശ

ശ്ര഼ / ശ്ര഼ഭത഻ ………………………………………………...ന്റെ അബഩക്ഷ ഫന്ധന്റപ്പട്ട ബയഖ ലുഭഺമ഻ ഒത്തുബനഺക്ക഻ ബഫഺദ്ധയന്റപ്പട്ട഻ടു്ടള്ളതഺ ് 
എന്നും വൿപ്പ഻ന്റെ  ഺറ഻ത്ത഼റ്റ സഫ്സ഻ഡ഻ ഩദ്ധത഻മ഻ൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തുവഺൻ ബമഺഗയത ബ വയ഻ച്ച഻ടു്ടള്ളതഺന്റ ന്നും ഇത഻നഺൽ 
സഺക്ഷയന്റപ്പടുത്ത഻ന്റക്കഺളു്ളന്നു.

ഡമര഻ പഺം ഇൻസ്ട്ര ്ടരുന്റട ബഩരും ഒപു്പം

(സംഘം സ഼ൽ)

(ഓപ഼സ് സ഼ൽ)

(ഓപ഼സ് സ഼ൽ)

ട഻ അബഩക്ഷ ൻ ഈ സംഘത്ത഻ൽ ഩഺൽ അലക്കുന്ന വയക്ത഻മഺ ് എന്നും അബഩക്ഷമ഻ൽ ബയഖന്റപ്പടുത്ത഻മ഻യ഻ക്കുന്ന  ഺയയങ്ങൾ സംഘം 
ബയഖ ലുഭഺമ഻ ഒത്തു ബനഺക്ക഻ ബഫഺദ്ധയന്റപ്പട്ട഻ടു്ടള്ളതഺ ് എന്നും വൿപ്പ഻ന്റെ  ഺറ഻ത്ത഼റ്റ സഫ്സ഻ഡ഻ ഩദ്ധത഻മ഻ൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തുവഺൻ ബമഺഗയത 
ബ വയ഻ച്ച഻ടു്ടള്ളതഺ ് എന്നും ഇത഻നഺൽ സഺക്ഷയന്റപ്പടുത്ത഻ന്റക്കഺളു്ളന്നു.

                               ബഭൽ ഩരഞ്ഞ വ഻വയങ്ങൾ എന്റെ അര഻വ഻റും വ഻ശവഺസത്ത഻റും ശയ഻മഺ ് എന്്ന സഺക്ഷയന്റപ്പടുത്ത഻ന്റക്കഺളു്ളന്നു . വൿപ്പ഻ന്റെ 
ഩദ്ധത഻മ഻ൽ ഗു ബബഺക്തഺവഺമ഻ എന്റന്ന ന്റതയന്റഞ്ഞടുക്കുന്ന ഩക്ഷം ഞഺൻ ഩദ്ധത഻ ഭഺർഗഗ ന഻ർബേശങ്ങൾക്്ക അനുസൃതഭഺമ഻ പ്രവർത്ത഻ചു്ച 
ന്റ ഺള്ളഺം എന്്ന സഺക്ഷയന്റപ്പടുത്ത഻ന്റക്കഺളു്ളന്നു.


