
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി : 20…. - …… 

ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി  
ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡി - അനപക്ഷാ ന ാറം 

 

1. ജില്ല        : 
 

2. ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്    : 

3. ക്ഷീരസഹകരണ സംഘത്തിന്റെ    : 
നപരം, വിലാസവം, റജി: നമ്പറം 

 
 

4.    വർഷം സംഘം സംഭരിച്ച    : 
ആന്റക പാൽ (ലിറ്ററിൽ) 

 
5.    വർഷന്റത്ത സംഘത്തിന്റെ ശരാശരി   : 
പ്രതിദിന സംഭരണം (ലിറ്ററിൽ)  

 
6. നിലവിൽ സംഘത്തിൽ ഉള്ള ജീവനക്കാരന്റെ   

എണ്ണം 
1. സ്ഥിരം     : 
2. താത്ക്കാലികം    : 

 
7. ഏന്റതാന്റക്ക തസ്തികയിൽ ഉള്ള ജീവനക്കാർക്കാണ് 1. …………………………………. 
മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡിയ്ക്ക് അനപക്ഷിക്കുന്നത്              2. …………………………………. 

 
8. മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡി ആയി     : 
ആവശയന്റപ്പടുന്ന തുക (രൂപയിൽ) 

 
9. സംഘത്തിൽ ന്റസക്ഷൻ 80 പ്രകാരം നസവന നവതന   :     /    
വയവസ്ഥകൾ നെപ്പാക്കിയതാനണാ?  
            ന്റസക്ഷൻ 80 ഉത്തരവിന്റെ നമ്പരം തീയതിയം :  
(പകർപ്പ് അനപക്ഷനയാന്റൊപ്പം ഉള്ളെക്കം ന്റെയ്യുക) 

 
10. മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡിയ്ക്ക് അനപക്ഷ    :  നമ്പർ     : …………………… 
സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ഭരണസമതി      തീയതി   : …………………… 
തീരമാന നമ്പരം തീയതിയം  
(ശരിപ്പകർപ്പ് അനപക്ഷനയാന്റൊപ്പം ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 

 
11. അവസാനമായി ഓഡിറ്റ് നെന്ന വർഷം    : 

 
12. ഓഡിറ്റ് സർട്ടി ിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള അറ്റാദായം  /   : 

                                                      അറ്റനഷ്ടം (രൂപയിൽ) 
 
 
 (അനുബന്ധം 01, ന്റസക്ഷൻ 80             ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് സർട്ടി ിക്കറ്റ് 
പകർപ്പ്, ഭരണസമിതി തീരമാനത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് എന്നിവ അനപക്ഷനയാന്റൊപ്പം ഉള്ളെക്കം 
ന്റെയ്യുക) 

 

 

 



 

സംഘം ന്റസക്രട്ടറിയന്റെ സാക്ഷയപത്രം 

െി അനപക്ഷയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സതയമാണ് എന്നം ബന്ധന്റപ്പട്ട 

വിവരങ്ങൾ സംഘം നരഖകളിൽ നെർത്തിട്ടുള്ളതാകുന്ന എന്നം ഇതിനാൽ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തി 

ന്റകാള്ളുന്ന 

 
സ്ഥലം :    സംഘം സീൽ            സംഘം ന്റസക്രട്ടറിയന്റെ ഒപ്പം നപരം  
തീയതി : 
 

 

ഡയറി  ാം ഇൻസ്ട്രക്ടറന്റെ പരിനശാധനാ റിനപ്പാർട്ട്/       

 അനപക്ഷയിൽ സംഘം ന്റസക്രട്ടറി നരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞാൻ 

വിശദമായി  പരിനശാധിക്കുകയം സംഘം നരഖകളുമായി ഒത്തുനനാക്കുകയം അവ സതയമാന്റണന്ന് 

നബാദ്ധയന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ളതായം സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തുന്ന. സംഘത്തിന് മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡി 

വിഹിതമായി …………………………. രൂപ (………………………………………………………………………………… 

………………………………….രൂപ മാത്രം) മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിന് ശുപാർശ 

ന്റെയ്തുന്റകാള്ളുന്ന. 

         സ്ഥലം  :           ഒപ്പ് ,      

     തീയതി :   (ഓ ീസ് മുദ്ര)                         ഡയറി  ാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ 

 

ക്ഷീരവികസന ഓ ീസറന്റെ ശുപാർശാ പത്രം 

                                     …………………       പദ്ധതിയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തി 

…………………………………… ക്ഷീരവികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ് പരിധിയിൽ ന്റപടുന്നതും മാനനജീരിയൽ 

സബ്സിഡി പദ്ധതിയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്               

………………………………………………………… (നം…………………………….) ക്ഷീരസംഘത്തി   

                          പദ്ധതി വിഹിതമായി (മാനനജീരിയൽ സബ്സിഡി) 

……………………..രൂപ (……………………………………………………………………………………………………..രൂപ മാത്രം) 

                           .      

              

     സ്ഥലം  :                               ഒപ്പ് ,      

     തീയതി :                (ഓ ീസ് മുദ്ര)         ക്ഷീരവികസന ഓ ീസർ 



അടിസ്ഥാന
 ശമ്പളം

ഡി.എ
വീടു്ടവാടക 
അലവൻസ്്

മറ്്റ 
അലവസു്കൾ

ആകക 
ശമ്പളം

(രൂപ) (രൂപ) (രൂപ) (രൂപ) (രൂപ)

ആകക  (1)

അടിസ്ഥാന
 ശമ്പളം

ഡി.എ
വീടു്ടവാടക 
അലവൻസ്്

മറ്്റ 
അലവസു്കൾ

ആകക 
ശമ്പളം

(രൂപ) (രൂപ) (രൂപ) (രൂപ) (രൂപ)

ആകക  (1)

ജീവനക്കാരുകട ആകക ശമ്പളം / വവതനം (രൂപയിൽ)  (1) + (2)

ആവശയകെടുന്ന മാവനജീരിയിൽ സ്ബ്സ്ിഡി (രൂപയിൽ )

സ്ംഘം സ്ീൽ സ്ംഘം കസ്ക്രട്ടറിയുകട ഒെും വപരും

……………………………………… രൂപ

……………………………………… രൂപ

അനുബന്ധം 01

മാസ്ം

മാസ്ം

തസ്്തിക
ജീവനക്കാരകെ / 

ജീവനക്കാരിയുകട വപരും 
വിലാസ്വും

കരാകയർുകമെ് അസ്ി. -  ശമ്പളം / വവതന വിശദാംശങ്ങൾ

ക്ഷീരസ്ഹകരണ സ്ംഘങ്ങൾക്്ക മാവനജീരിയൽ സ്ബ്സ്ിഡി

സ്ംഘം കസ്ക്രട്ടറിയുകട ശമ്പളം / വവതന വിശദാംശങ്ങൾജീവനക്കാരകെ / 
ജീവനക്കാരിയുകട വപരും 

വിലാസ്വും
തസ്്തിക


