
 

 

   
 

க ோவைஸ்  பவுண்கேஷன் கைளோண் சவப (KFCOA) 
 

உறுப்பினர் பதிவு படிைம்  

 
 

1. உறுப்பினர் /நிறுைனம் /அவைப்பின் பபயர்                       ----------------------------------------------------------                                                                                                                                 

2. அங்கீ ரிக் ப்பட்ே பிரதிநிதியின் பபயர்                       --------------------------------------------------------- 

3. பதவி                --------------------------------------------------------- 

4. நிரந்தர மு ைரி:   

நிரந்தர 

முகவரி   

 

 

 

 

 

வலைப்பக்க 

முகவரி 
 ததொலைபபசி  

மின்னஞ்சல் 

முகவரி 
 லகபபசி  

5. அஞ்சல் மு ைரி: 

அஞ்சல் 

மு ைரி 

 

 

 

மின்னஞ்சல் 

முகவரி 
 ததொலைபபசி  

லகபபசி  

 

 



 

 

6.      அ. உறுப்பினர் ைவ  ள்   

பவளொண் தபருநிறுவனம் பவளொண் நிறுவனம் மற்றும் அலமப்பு 

பவளொண் ஆபைொசலன நிறுவனம் உழவர் உற்பத்தியொளர் நிறுவனம் 

உழவர் உற்பத்தியொளர் அலமப்பு உழவர் விருப்ப குழு 

சுய உதவி குழு தனிப்பட்டநபர்   

மொணொக்கர் O தனிப்பட்ட உழவர் 

ஆ . சந்தோ ைவ   – ைருே சந்தோ/ ஆயுட் ோல சந்தோ 

7. பதோழிலின் பசயல்போட்டு அளவு  (பபரிய/ நடுத்தர /சிறிய)  

8 விண்ணப்பதோரர்/நிறுைனம் /அவைப்பு பற்றி சுருக் ைோன விளக் ம்   : 

 

9. KFCOA அவைப்பில் இவணய  ோரணங் ள்? 

 

10. உறுப்பினர்  ட்ேணம் ைற்றும் சந்தோ விபரம் 

ை. 

எண். 

உறுப்பினர் ைவ  ள் ஒரு முவை பதிவு 

 ட்ேணம்  

(INR) 

ைருே சந்தோ  (INR) ஆயுட் ோல சந்தோ 

(INR) 

1 பவளொண் தபருநிறுவனம் 2,500 25,000 2,50,000 

2 பவளொண் நிறுவனம் 

மற்றும் அலமப்பு 
1,500 15,000 1,50,000 

3 பவளொண் ஆபைொசலன 

நிறுவனம் 
1,000 10,000 1,00,000 

4 உழவர் உற்பத்தியொளர் 

நிறுவனம் 
750 7,500 75,000 

5 உழவர் உற்பத்தியொளர் 

அலமப்பு 
500 5,000 50,000 

6 உழவர் விருப்ப குழு 250 2,500 25,000 

7 சுய உதவி குழு 250 2,500 25,000 

8 தனிப்பட்டநபர்     100 1,000 10,000 

9 மொணொக்கர் 50 500 - 

10 தனிப்பட்ட உழவர் FREE 100 1000 

 



 

 

11.  ட்ேண விைரம் 

ைங்கி விைரம்  :                                                        

 
Name: KOVISE FOUNDATION 
Bank Name: KARUR VYSYA BANK  
Bank Account Number: 1769135000000501 
IFSC code: KVBL0001769 
Account Type: Current Account 
Branch Address: No.4/24, Thiruvalluvar Salai, Ramapuram, Chennai - 600089, Tamil Nadu 
 

உறுதி ஆைணம்: 

 

 

நொன் ……………………………….. (உங்கள் தபயர்), இந்த வடிவத்தில் 

வழங்கப்பட்ட அலனத்து தகவல்களும் எனது அறிவு மற்றும் 

உண்லமத்தன்லமயுடன் அறிவிக்கிபேன். எனது நடவடிக்லககள் அல்ைது 

நடத்லத அலமப்புக்கு அல்ைது பவறு எந்த கொரணத்திற்கொகவும் 
தகுதியற்ேதொகக் கருதப்பட்டொல் எந்ததவொரு கொரணத்லதயும் கூேொமல் எனது 

உறுப்பினர் நிலை ரத்து தசய்யப்படைொம்.  

 

பததி: - _______________                                                    விண்ணப்பதொரரின் லகதயொப்பம்  

 

 

இடம்: - _______________                                                         

 

 

 

----------------------------------------------For Office use only--------------------------------------------------- 

 

Name of the Applicant:      ----------------------------- Membership No.& Category:  ------------------------- 

Membership Approved by:----------------------------- Membership Approved Date:-------------------------- 

 

 

லகதயொப்பம் 

இட்ட 

விண்ணப்பதொரரின் 

புலகப்படம் 


