
DDD/KER/10217/2020/G2 ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് ഡയറക്ടറ്േ്
തിരുവനന്തപുരം, തീകതി 21.08. 2020

സർക്കുലർ നം  . 36/2020  

വിഷകം : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്  – ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം ജീവനക്ർക്
2020  വർഷതത്തെ റബ്ണസ്  – മ്ർഗ നിർറദ്ദേശങ
പു്തപ്പപവിക്കുകത് – സംബനിച.്

സൂചനഃ
1. സർക്രിതന്റെ 14-08-2018-തല ജി .ഒ.(പി)/67/2020/തത്ഴിൽ
നം. ഉത്തെരവ്.
2. സഹകരണസംഘം രജിസ്ടതര 18-08-2020-തല ഇ.എം.(1)
4677/2020 നം. കത്തെ്.

ക്ഷീരവികസന  വകുപ്പിതന്റെ ഭരണരണ  നികതണത്തെിത്്  സഹകരണ
സ്ഥ്പനശ്ിതല ജീവനക്ർക്  2020-വർഷത്തെിൽ  നൽറകേ റബ്ണസ്
ത്തഴപ്പ്യുക വ്വസ്ഥകങക്  വിറധകമ്കിരിറകേത്തണക്  ഇതിന്ൽ
നിർറദ്ദേിക്കുന.

1. എല്ല് സഹകരണ സംഘശളം ല്ഭരണനടം  റന്ക്തത ജീവനക്ർക്
2019-20  വർഷത്തെിതല തമ്ത്തെം വ്ർഷിക റവതനത്തെിതന്റെ 8.33%  മ്സറവതനം
പരമ്വധി  7000/- (ഏഴ്കിരം രപ് മ്തം)  രപ എക റത്തിൽ കണക്കി
റബ്ണസ് നൽറകേത്ണ്.
2. 2019-20  വർഷതത്തെ കണക്സരിച്  റബ്ണസ്  ആടിൽ
നിർറദ്ദേിചിരിക്കുക പക്രം  മതിക്ക  സംഖ് അറല്കബിങ  സർപ്്്
സംഘശങ  7000/-  രപ  വതര മ്സറവതനു്്  ജീവനക്ർക്  വ്ർഷിക
റവതനത്തെിതന്റെ 20%ത്തെിൽ  അധികരിക്ത്തെ സംഖ് റബ്ണസ്കി
നൽക്വുകത്ണ്.
3. നിബനന  2-ൽ  പ്ഞ പക്രം  അറല്കബിങ  സർപസ്  ഉ്്
സംഘശങ 7000/-  രപയ്ക്കുറമൽ മ്സറവതനു്് ജീവനക്ർക് മ്സറവതനം
7000/-  രപ എന കണക്കി, അതിതന്റെ 20% ത്തെിൽ അധികരിക്ത്തെ സംഖ്
റബ്ണസ് ആകി നൽക്വുകത്ണ്.
4. ഉകർക റത്തിൽ  ജീവനക്ർക്  റബ്ണസ്  നൽകുകതിന്
ആവേ്മ്ക  സംഖ് അറല്കബിങ  സർപസ്  ഇല്ല്ത്തെ സംഘശങ ,
അറല്കബിങ സർപസിൽ അധികരിച സംഖ് റബ്ണസ് നൽക്പ പ്രില്ല.
5. അറല്കബിങ  സർപസ്  ഇല്ല്തിരിക്കുകയും  അറത സമകം  2019-20
വർഷതത്തെ കണക്കു പക്രം  നികമ്്തതമ്ക  എല്ല്  ്ിസർവുകളം
വകകിരുത്തെിക റേഷം അേല്ഭരണു്് സംഘശങ അേല്ഭരണത്തെിതന്റെ 40%ത്തെിൽ
അധികരിക്ത്തെ സംഖ് വരത്തെക വിധു്്  റത്തിൽ  രണം  മനം
നിബനനക്ിൽ  നിഷർഷിക്കും  പക്രം  ജീവനക്രുതര മ്സറവതനം
ക്ലിപ്തതപ്പപത്തെി റബ്ണസ് നൽക്വുകത്ണ്.
6. അതപക്സ്  സ്ഥ്പനശങ,  റമഖല്  യണിക്കങ,  കൺക്ന്റെ്
ആഡയറിേർമ്രു്്  മേ്  സ്ഥ്പനശങ  എകിവ  കണക്ക്കുക അറല്കബിങ
സർപസ്സും  2019-20  വർഷതത്തെ അേല്ഭരണവും ,  അത്ത്  സ്ഥ്പനശ്ിതല
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കൺക്ന്റെ്  ആഡയറിേർമ്ർ  പരിറേ്ധിച്  സ്ക്ഷ്തപ്പപറത്തെേടുതം,  ആകതിപ
പക്രമ്ണ് റബ്ണസ് നൽകുകത് എക് ഉ്പവരുറത്തെേടുതമ്ണ്.
7. നികമപരമ്കി  സൂക്ഷിറകേ കരുതതകങക്  ആവേ്മ്ക  ടുതക
വകകിരുത്തെ്തത ല്ഭരണനടകണകിൽ  കതിമമ്കി  ല്ഭരണം  ക്ണിക്കുകയും ,  രി
ല്ഭരണത്തെിതന്റെ അരിസ്ഥ്നത്തെിൽ റബ്ണസ് അധികമ്കി നൽക്നിരക്വുകയും
തചയ്യുക പക്ഷം  അപക്രം  അധികടുതക  നൽകികതി്്്  ഉത്തെരവ്തിത്തെം
അത്ത്  സ്ഥ്പനശ്ിതല ചീഫ്  എക്സികികീവി്ം  ഭരണരണസമിതിയ്ക്കുമ്കിരിക്കും .
അധികമ്കി  നൽകുക ടുതക  ബനതപ്പക ജീവനക്രനിൽ  നിനം  തിരിതക
ഈര്ക്കുകടുതം, അപക്രം രി ടുതക  ജീവനക്രിൽ നിനം ഈര്ക്ത്തെ പക്ഷം
ബനതപ്പക ഭരണരണസമിതിതിതിതര സർച്ർ്്  ഉങതപ്പതരയു്്  നരപരികങ
സ്വീകരിക്കുകടുതമ്ണ്.
8. കൺക്ന്റെ് ആഡയറിേർമ്രില്ല്ത്തെ സ്ഥ്പനശങ  തതേ്ക കണക്കുകളതര
അരിസ്ഥ്നത്തെിൽ  റബ്ണസ്  നൽകികത്കി  ആഡയറിേർ  കതേത്തെിക്ൽ
നിബനന 7-ൽ നിഷർഷിച പക്രുള്ള നരപരികങ സ്വീകരിക്കുകത്ണ്.
9. സഹകരണസംഘശളതര ബബല്കിൽ  ജീവനക്ർക്  റബ്ണസ്
നൽകുകത്  സംബനിച്  എനതതക വ്വസ്ഥ തചെയിരുക്തം  1965-തല
റപതയ്മെന്റെ്  ആന്റെ്  റബ്ണസ്  ആടിതലയും,  സൂചന  സർക്ർ  ഉത്തെരവിതലയും
നിബനനകങക്കു വിറധകമ്കി  പരമ്വധി  റബ്ണസ്  ഒനം ,  രണം,  മനം
നിബനനക്ിൽ  നിഷർഷിചിചള്ള നിരകിറനക്ങ  അധികരിച്  നൽക്പ
പ്പള്ളതല്ല.
10. അറല്കബിങ  സർപസ്  കണക്ക്കുകത്  സംബനിച വിേത്ംേം
സഹകരണസംഘം രജിസ്ടതര തവബബ്സൈേിൽ  ഉങതപ്പപത്തെികിചേ്. 

ുക്ിൽ നിഷർഷിചിചള്ള നിബനനകങക്  വിറധകമ്കികല്ല്തത ക്ഷീരവികസന
വകുപ്പിതന്റെ ഭരണരണനികതണത്തെിതള്ള സഹകരണ  സ്ഥ്പനശങ  ജീവനക്ർക്
റബ്ണസ്റക്  മറേതതതിതം  റപരിറല്  ക്തത്രുവിധ  സംഖ്യും  അധികമ്കി
നൽക്പ പ്രില്ല എനം നിഷർഷിക്കുന.

                 
                  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ/ 
                   ക്ഷീരസഹകരണസംഘം രജിസ്ർ

പകർപ്പ്ഃ
1. എല്ല് ജില്ല് ഓഫീസർമ്ർക്കും  – ഈ സർക്കുല്ിതല വിവരശങ അത്ടുത ജില്ലകിതല എല്ല്
പ്ഥമിക  ക്ഷീരസഹകരണസംഘശത്യും,  ക്ഷീരവികസന  ഓഫീസർമ്തരയും,  ഡയറക്ിഫ്ം
ഇപസടർമ്തരയും അ്ികിറകേത്ണ്
2. തഡയറപികി ഡയറക്ടർ. ആഡയറിേ്, തക.സി.എം.എം.എഫ്
3. മ്റനജിംഗ് ഡയറക്ടർ, KCMMF/TRCMPU/ERCMPU/MRCMPU
4. ഈ ഓഫീസിതല എല്ല് ഓഫീസർമ്ർക്കും
5. എല്ല് ക്ഷീരപരിേീലനറകന്ദ്രം പിപസിപ്പ്ങമ്ർക്കും – അ്ിവിന്കി
6. സൂപേ്, സ്വീറവജ് ഫ്ം, വലികടുത്
7. സൂപേ്, ജി, സി തസക്ഷ്കങ
8. സി2 സീേ്
9. സിസ്റ്റം അഡ്മിനിനിറസേർ- വകുപ്പിതന്റെ തവബബ്സൈേിൽ പസി്ീകരിക്കുകതിന്കി
10. റസ്റ്റ്ക് ഫകൽ
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