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സർക്കുലർ നം  . 32/2021  
 

   വിഷയം:-  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്  -  പ്രോഥമിക ക്ഷീരസഹകരണ  സംഘങ്ങളിലല
                പ്രസിഡന്റുമോരുലടെ ഓണരണറററിയം,  പ്രസിഡന്റ്/ഭരണസമിതിയംഗങൾ/
                ജീവനക്കോരുലടെ യോത്രോബത,ദിനബത,സിറ്റിംഗ് ഫീസ്(ഭരണസമിതി 
                അംഗങൾക്കു മോത്രം)  എനിവ പരികരിച ്ഉത്തരവ് പുറലപ്പെവിക്കുനത്      
                സംബന്ധിച്
   സൂചന:- 1) ഈ ഓണരഫീസിലല 13/05/2016 തീയതിയിലല സി2/5060/2016 നമർ 
                  സർക്കുലർ
               2) ബഹ. സർക്കോരിലന്റ  26.02.2021. തീയതിയിലല സഉത് (അചടെി)11/2021/DD 
                  നമർ  ഉത്തരവ്.
         സംസ്ഥോനലത  പ്രോഥമിക  ക്ഷീരസഹകരണ  സംഘങ്ങളിലല  പ്രസിഡന്റു
മോരുലടെ ഓണരണറററിയം ,പ്രസിഡന്റു്/ഭരണസമിതിയംഗങൾ/ജീവനക്കോർ  എനിവരുലടെ 
യോത്രോബത,ദിനബത,സിറ്റിംഗ്ഫീസ്(ഭരണസമിതി  അംഗങൾക്കുമോത്രം)  എനിവ
സൂചന  (1)  പ്രകോരം  അവവദിച്  ഉത്തരവോയിട്ടതോണ്.  ആയത്  പരികരിച്  ഇറന
ദിവസം മുതൽ പ്രോബലബതിൽ വരുംവിിധം ഉത്തരവോകുനƫ�.
        പ്രോഥമിക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം ജീവനക്കോരുലടെ റസവനവബവസ്ഥകൾ പുുക്കി
നിശയിച് സൂചന (2) പ്രകോരം ബഹ: സർക്കോർ  ഉത്തരവോയതിലന്റ  അടെിസ്ഥോനതിൽ
പ്രോഥമിക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങല്ങള  അവ കകകോരബം ലചെന പോലിലന്റ അ്ങളവ്,
വോർഷിക റടെൺ ഓണരവർ,  കചവടെ ലോഭം എനീ മന് ഘടെകങല്ങള അടെിസ്ഥോനമോക്കി  12
ക്ലോസുക്ങളോയി തരംതിരിചിരിക്കുനƫ�.  റമൽ മന് ഘടെകങ്ങളിൽ വോർഷിക പോൽ അ്ങളും
ബോക്കിയുട രണ് ഘടെകങ്ങളിൽ ഒന് എനിവ പോലിക്കോ  കഴിയുന ക്ലോസിൽ  ഓണരറരോ
പ്രോഥമിക  ക്ഷീരസഹകരണ  സംഘലതയും  ഉത്ൾലപ്പെറതണതോണ്.  ലതോട്മുമ്പുട
സഹകരണ  വർഷലത പ്രവർതനം  വിലയിരുതി   അതിലന്റ അടെിസ്ഥോനതിൽ
ഓണരറരോ  ക്ഷീരസംഘലതയും  തരംതിരിറക്കണ ചമതല  അതോത്   ഭരണസമിതിക്കോയി
രിക്കും.  ആയതിന്  ജിലോ  ലഡപപ്യട്ടി  ഡയറക്ടർമോരുലടെ  അംഗീകോരം  ലഭിക്കുന മുററ്  
മോത്രറമ സംഘതിലന്റ ക്ലോലാസ്   നിശയിചതോയി കണക്കോക്കുകയുുകയ.  അപ്രകോരം ഉത്ട
അംഗീകോരതിവ റശഷറമ അർഹതയുലടെ അടെിസ്ഥോനതിൽ  ആവുകലബങൾ പോെുകയ.
        ഇതിൽ നിർറദശിചിരിക്കുന നിരക്കുകൾ അവവദിക്കോുന പരമോവിധി ുകയോണ്. 
ഇു സംബന്ധമോയി   സംസ്ഥോനലത  എലോ പ്രോഥമിക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ
ല്ങളയും ചവലടെ റചർക്കും പ്രകോരം  തരംതിരിചിരിക്കുനƫ�.
  

പ്രോഥമിക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങളലടെ തരംതിരിവ്
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ഇനം

 
പ്രതിദിന പോൽ 
സംഭരണം(ലിറ്ററിൽ)

വോർഷിക
പോൽ 
സംഭരണം(ലിറ്ററിൽ
)

വോർഷിക റടെൺ
ഓണരവർ (ലക്ഷം)

വോർഷിക
കചവടെ  ലോഭം 
(ലക്ഷം)

ക്ലോലാസ് 1
സൂപ്പർറഗ്രേഡ്

15000  ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ

54,75,000 ലിറ്ററിന്
മുക്ങളിൽ

1900 ലക്ഷതിവ  
മുക്ങളിൽ

220  ലക്ഷതിവ  
മുക്ങളിൽ

ക്ലോലാസ് 1
ലസ്പെഷബൽ
റഗ്രേഡ്

10000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
15000  ലിറ്റർ വലര

36,50,000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
54,75,000  ലിറ്റർ 
വലര

1280 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
1900  ലക്ഷം  
വലര

140 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
220  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 1
 

7500 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
10,000  ലിറ്റർ വലര 

27,37,500 ലിറ്ററിന്
മുക്ങളിൽ
36,50,000  ലിറ്റർ 
വലര

960 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
1280  ലക്ഷം 
വലര

110 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
140  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 2
 

5000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
7500  ലിറ്റർ വലര

18,25,000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
27,37,500  ലിറ്റർ 
വലര

640 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
960 ലക്ഷം  വലര

70 ലക്ഷതിവ  
മുക്ങളിൽ
110  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 3
 

3000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
5000   ലിറ്റർ വലര

10,95,000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
18,25,000  ലിറ്റർ 
വലര

380 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
640  ലക്ഷം വലര

45 ലക്ഷതിവ
മുക്ങളിൽ
70  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 4
 

1,500  ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
3000  ലിറ്റർ വലര

54,75,00 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
10,95,000  ലിറ്റർ 
വലര

190 ലക്ഷതിവ
മുക്ങളിൽ
380  ലക്ഷം വലര

22 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
45  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 5
 

1000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
1500  ലിറ്റർ വലര

36,5000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
54,75,00  ലിറ്റർ 
വലര

130 ലക്ഷതിവ
മുക്ങളിൽ
190  ലക്ഷം  വലര

16 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
22  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 6
 

700 ലിറ്ററിന് മുക്ങളിൽ
1000 ലിറ്റർ വലര

25,55,00 ലിറ്ററിന്
മുക്ങളിൽ
36,5000  ലിറ്റർ 
വലര

90 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
130  ലക്ഷം  വലര

10 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
16  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 7
 

400  ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
700  ലിറ്റർ വലര

1,46,000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
2,55,500  ലിറ്റർ 
വലര

50 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
90  ലക്ഷം  വലര

6 ലക്ഷതിവ  
മുക്ങളിൽ
10 ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 8
 

200  ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
400   ലിറ്റർ വലര

73,000 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
1,46,000  ലിറ്റർ 
വലര

26 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
50  ലക്ഷം  വലര

3 ലക്ഷതിവ  
മുക്ങളിൽ
6  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ് 9
 

100  ലിറ്ററിന്  
മുക്ങളിൽ
200  ലിറ്റർ വലര

36,500 ലിറ്ററിന് 
മുക്ങളിൽ
73,000  ലിറ്റർ വലര

13 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
26  ലക്ഷം  വലര

1 ലക്ഷതിവ 
മുക്ങളിൽ
3  ലക്ഷം  വലര

ക്ലോലാസ്   10 100  ലിറ്ററിന്  തോലഴ 36500 ലിറ്റർ വലര 13 ലക്ഷം  വലര 1 ലക്ഷം  വലര
  
 
 
പരിഷ്ക്കരിച യോത്രോബത, ദിനബത, സിറ്റിംഗ് ഫീസ്, ഓണരണറററിയം

ഇനം തസ്തിക യോത്രോബത
പരിഷ്ക്കരിചത്

ദിനബത സിറ്റിംഗ് ഫീസ് ഓണരണറററിയം  
(പ്രസിഡന്റ് ന് മോത്രം )

1 പ്രസിഡന്റ്/ എക്സ്  പ്രസ്  ബസ്   ചോർജ്ജ് 1000 1000 3000
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സൂപ്പർ
റഗ്രേഡ്

ഭരണസമിതി
അംഗം

 3 ടെയർ  എ.സി.  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  1  രൂപ
നിരക്കിൽ  ഇ സിഡന്റൽ

 അലവ സ്

ലസക്രട്ടറി

എക്സ്  പ്രസ്  ബസ്   ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ  എ.സി.  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  1  രൂപ
നിരക്കിൽ  ഇ സിഡന്റൽ

 അലവ സ്

1000 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്   ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്   ലട്രെയി 

ചോർജ്ജ്
കി.മീറ്ററിന്  75   കപസ
നിരക്കിൽ   ഇ സിഡന്റൽ

 അലവ സ്

400 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

1
ലസ്പെഷബൽ
റഗ്രേഡ്

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

എക്സ് പ്രസ് ബസ്  ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ എ.സി. ലട്രെയി  
ചോർജ്ജ് കി.മീറ്ററിന് 1 രൂപ 
നിരക്കിൽ ഇ സിഡന്റൽ  
അലവ സ്

750 750 2600

ലസക്രട്ടറി

എക്സ് പ്രസ് ബസ്  ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ എ.സി. ലട്രെയി  
ചോർജ്ജ് കി.മീറ്ററിന് 1 രൂപ 
നിരക്കിൽ ഇ സിഡന്റൽ  
അലവ സ്

750 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർ  ക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്കി.മീറ്ററിന്   75
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

400 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

1

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

എക്സ് പ്രസ് ബസ്  ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ എ.സി. ലട്രെയി  
ചോർജ്ജ് കി.മീറ്ററിന് 1 രൂപ 
നിരക്കിൽ ഇ സിഡന്റൽ  
അലവ സ്

500 500 2300

ലസക്രട്ടറി

എക്സ് പ്രസ് ബസ്  ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ എ.സി. ലട്രെയി  
ചോർജ്ജ് കി.മീറ്ററിന് 1 രൂപ 
നിരക്കിൽ ഇ സിഡന്റൽ  
അലവ സ്

500 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്

ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
75    കപസ നിരക്കിൽ 

ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

400 അവവദനീയമല അവവദനീയമല
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2

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

എക്സ്  പ്രസ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ  എ.സി.  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  1  രൂപ
നിരക്കിൽ  ഇ സിഡന്റൽ 

അലവ സ്

500 500 2100

ലസക്രട്ടറി

എക്സ്  പ്രസ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
 3 ടെയർ  എ.സി.  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  1  രൂപ
നിരക്കിൽ  ഇ സിഡന്റൽ 

അലവ സ്

400 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്

ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
75    കപസ നിരക്കിൽ 

ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

275 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

3

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്

ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
75    കപസ നിരക്കിൽ 

ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

350 350 1800

ലസക്രട്ടറി

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്

ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
75    കപസ നിരക്കിൽ 

ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

350 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  50
    കപസ   നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

200 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

4

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർ  ക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  75
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

275 275 1600

ലസക്രട്ടറി

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ് ലട്രെയി ചോർജ്ജ്
കി.മീറ്ററിന്  75   കപസ

നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

275 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 
 ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  50
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

200 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

5 പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/സ്ലീപ്പർ  ക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  75
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

200 200 1350
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ലസക്രട്ടറി

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ് ലട്രെയി ചോർജ്ജ്
കി.മീറ്ററിന്  75   കപസ

നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

200 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ്  ബസ്  ചോർജ്ജ്
/ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 
 ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  50
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

175 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

6

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
ലസക്കന്റ്/ സ്ലീപ്പർ  ക്ലോലാസ്
ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്

50
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ
അലവ സ്

200 200 1200

ലസക്രട്ടറി

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
ലസക്കന്റ്  /സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്
ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
50കപസ  നിരക്കില്   
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

200 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്

/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്
ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്

50
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്
 

175 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

7

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
/സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ്  ലട്രെയി 

ചോർജ്ജ് കി.മീറ്ററിന് 50
കപസ  നിരക്കിൽ
 ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

175 175 1000

ലസക്രട്ടറി

സൂപ്പർഫോസ്റ്റ് ബസ് ചോർജ്ജ് /
ലസക്കന്റ്  /സ്ലീപ്പർ  ക്ലോലാസ്

ലട്രെയി 
ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്  50
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

175 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്/
സ്ലീപ്പർക്ലോലാസ് ലട്രെയി ചോർജ്ജ്

കി.മീറ്ററിന് 50 
കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്
 

150 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

8 പ്രസിഡന്റ്/ ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ് 175 175 900
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ഭരണസമിതി
അംഗം

ചോർജ്ജ്  /  ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
ലട്രെയി   ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
40     കപസ   നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

ലസക്രട്ടറി

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
ലട്രെയി  ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
40  കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

175 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
ലട്രെയി  ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
30  കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

150 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

9

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /  ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
 ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
40  കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

150 150 800

ലസക്രട്ടറി

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
 ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
40  കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

150 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /  ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
30   കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ  അലവ സ്

125 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

10

പ്രസിഡന്റ്/
ഭരണസമിതി
അംഗം

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /  ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
 ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
40  കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

150 150 800

ലസക്രട്ടറി

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
 ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
40  കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ അലവ സ്

150 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

മറ്റ്
ജീവനക്കോർ

ഫോസ്റ്റ്  പോസ്ർ  ബസ്
ചോർജ്ജ്  /  ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്
ലട്രെയി ചോർജ്ജ്  കി.മീറ്ററിന്
30   കപസ  നിരക്കിൽ
ഇ സിഡന്റൽ  അലവ സ്

125 അവവദനീയമല അവവദനീയമല

 
 ലപോു വബവസ്ഥകൾ

      ഒരു മോസതിൽ  ഒരു കമിറ്റിറയോഗതിന്  മോത്രറമ   സിറ്റിംഗ്  ഫീസിന്
അർഹതയുണോയിരിക്കുകയുു. പ്രിധോനലപ്പട്ട ഔ്രറദബോഗിക കോരബങൾക്കോയി മോത്രം
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യോത്രകൾ  പരിമിതലപ്പെറതണും  കമിറ്റിയിൽ  വച്  പോസോറക്കണുമോണ്.
ലസക്കന്റ്  ക്ലോലാസ്/സ്ലീപ്പർ  ക്ലോലാസ്  എനƫ� കോണിചിരിക്കുനവയിൽ ,

                                                                                              രോത്രികോല 
യോത്രകൾക്കോണ്  സ്ലീപ്പർ ക്ലോലാസ് അവവദിക്കോുനത് .

 
     ഓണരണറററിയം  കകപ്പപ്ന പ്രസിഡന്റിന്  സ്ഥോപനതിലന്റ ആസ്ഥോനനനിന്  8
കിറലോമീറ്റർ വലരയുട യോത്രയ് ക്ക്   യോത്രോബതറ് അർഹതയുണോയിരിക്കുനതല.
 
 
 
 
                                                                            
                                                                              ഡയറക്ടർ (i/c)/ 
                                                            ക്ഷീരസഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രോർ.
 
 
എലോ പ്രോഥമിക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങൾക്കും
(ലഡപപ്യട്ടി ഡയറക്ടർ മുറഖന) 
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