
                                                          ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് ്ഷഡയറക്ടറ്േ്
                                                  തിരുവനന്തപുരം, ്ഷതീകതി, ്ഷ13/08/2021 ്ഷ

 
സർക്കുലർ ്ഷനം ്ഷ  ്ഷ.31/2021 ്ഷ  ്ഷ

 
 

വിഷകം ്ഷ: ്ഷക്ഷീരവികസന ്ഷവകുപ്പ് ്ഷ  ്ഷക്ഷീരസരസഹകരണ ്ഷസംപം ്ഷവീവനകാർക് ്ഷ ്ഷ
              2021 ്ഷവർഷതത ്ഷറബാണസ് ്ഷ ്ഷ  ്ഷമാർഗ ്ഷനിർറദ്ദേശങ ്ഷ ്ഷ ്ഷ
              പു്തപ്പ്പെടവിക്കു്കുനത് ്ഷ  ്ഷസംബചി്നത.്
സൂചന-1) ്ഷസർകാരിതന്റെ ്ഷ05.08.2021 തല ്ഷവി.ഒ.(പി)നം.61/2021/തതാഴിൽ ്ഷ ്ഷ ്ഷ ്ഷ ്ഷ
              നം ്ഷഉതരവ്
          2) ്ഷസരസഹകരണ ്ഷസംപം ്ഷരവിസാടതര ്ഷ12.08.2021 തല ്ഷRCS/5112/2021.EM(1) ്ഷ
              നമ്പർ ്ഷഉതരവ് ്ഷ ്ഷ

 
ക്ഷീരവികസന  ്ഷ വകുപ്പിതന്റെ ്ഷ ഭരണരണ  ്ഷ നികതണതിത്്  ്ഷ സരസഹകരണ

സ്ഥാപനശ്ിതല ്ഷവീവനകാർക്  ്ഷ 2021-വർഷതിൽ ്ഷനൽറക് ്ഷറബാണസ്
താതഴപ്പ്പറയ്കുന ്ഷവ്വസ്ഥകങക് ്ഷവിറധേകമാകിരിറക്താതണ്കുന് ്ഷഇതിനാൽ
നിർറദ്ദേിക്കുന. ്ഷ

1. എല്ലാ ്ഷസരസഹകരണ ്ഷസംപശളം ്ഷലാഭരണനടം ്ഷറനാകാതത ്ഷവീവനകാർക്
2020-21  ്ഷവർഷതിതല ്ഷ തമാതം  ്ഷ വാർഷിക  ്ഷ റവതനതിതന്റെ ്ഷ 8.33%,
മാസറവതനം ്ഷപരമാവധേി ്ഷ7000/- ്ഷ(ഏഴാകിരം ്ഷരപാ ്ഷമാതം) ്ഷരപ ്ഷഎ്കുന
റതാതിൽ ്ഷകണകാകി ്ഷറബാണസ് ്ഷനൽറക്താണ്. 

2. 2020-21  ്ഷവർഷതത ്ഷ കണക്സരി്നത്  ്ഷ റബാണസ്  ്ഷ ആടിൽ
നിർറദ്ദേി്നതിരിക്കു്കുന ്ഷ പകാരം  ്ഷ മതികാക  ്ഷ സംഖ് ്ഷ അറലാകബിങ
സർപ്ലസു്്  ്ഷ സംപശങ  ്ഷ7000/-  ്ഷരപ  ്ഷ വതര ്ഷ മാസറവതനു്്
വീവനകാർക് ്ഷവാർഷിക ്ഷറവതനതിതന്റെ ്ഷ20%തിൽ ്ഷഅധേികരികാത
സംഖ് ്ഷറബാണസ്സാകി ്ഷനൽകാു്കുനതാണ്. 

3. നിബചന  ്ഷ2-ൽ  ്ഷപ്ഞ ്ഷപകാരം  ്ഷഅറലാകബിങ  ്ഷസർപ്ലസ്  ്ഷ ഉ്്
സംപശങ  ്ഷ7000/-  ്ഷ ്ഷരപയ്ക്കുറമൽ  ്ഷ മാസറവതനു്്  ്ഷ വീവനകാർക്
മാസറവതനം ്ഷ7000/-  ്ഷ ്ഷരപ ്ഷഎന ്ഷകണകാകി,  ്ഷഅതിതന്റെ ്ഷ20% ്ഷതിൽ
അധേികരികാത ്ഷസംഖ് ്ഷറബാണസ് ്ഷആകി ്ഷനൽകാു്കുനതാണ്. 

4. ഉകർ്കുന ്ഷ റതാതിൽ  ്ഷ വീവനകാർക്  ്ഷ റബാണസ്  ്ഷ നൽകു്കുനതിന്
ആവ്ദേ്മാക ്ഷസംഖ് ്ഷഅറലാകബിങ ്ഷസർപ്ലസ് ്ഷഇല്ലാത ്ഷസംപശങ,
അറലാകബിങ ്ഷസർപ്ലസ്സിൽ ്ഷഅധേികരി്നത ്ഷസംഖ് ്ഷറബാണസ് ്ഷനൽകാൻ ച
പാരില്ല. 

5. അറലാകബിങ  ്ഷസർപ്ലസ്  ്ഷഇല്ലാതിരിക്കുകപറയം  ്ഷഅറത ്ഷസമകം  ്ഷ 2020-21
വർഷതത ്ഷകണക്കു ്ഷപകാരം ്ഷനികമാ്ുതമാക ്ഷഎല്ലാ ്ഷ്ിസർുകളം
വകകിരുതിക  ്ഷ റ്ദേഷം  ്ഷഅേലാഭരണു്്  ്ഷസംപശങ ്ഷഅേലാഭരണതിതന്റെ
40%തിൽ  ്ഷഅധേികരികാത ്ഷസംഖ് ്ഷ വരതക ്ഷവിധേു്്  ്ഷ റതാതിൽ
രണ്ടും ്ഷമനം ്ഷനിബചനക്ിൽ ്ഷനി്ർഷിക്കും ്ഷപകാരം ്ഷവീവനകാരുതര
മാസറവതനം ്ഷക്ലിപ്തതപ്പ്പെടതി ്ഷറബാണസ് ്ഷനൽകാു്കുനതാണ്. 

6. അതപക്സ്  ്ഷ സ്ഥാപനശങ,  ്ഷറമഖലാ  ്ഷ യണിക്കങ,  ്ഷകൺക്ന്റെ്
ആഡയറിേർമാരു്്  ്ഷ മേ്  ്ഷ സ്ഥാപനശങ  ്ഷ എ്കുനിവ  ്ഷ കണകാക്കു്കുന
അറലാകബിങ ്ഷസർപ്ല്ം  ്ഷ2020-21  ്ഷവർഷതത ്ഷഅേലാഭരണും ,  ്ഷഅതാത്

File No.DDDKER/2909/2021-G2



സ്ഥാപനശ്ിതല ്ഷ കൺക്ന്റെ്  ്ഷ ആഡയറിേർമാർ  ്ഷ പരിറ്ദോധേി്നത്
സാക്ഷ്തപ്പ്പെടറത്തും,  ്ഷആകതിൻ ച  ്ഷ പകാരമാണ്  ്ഷ റബാണസ്
നൽകു്കുനത് ്ഷഎ്കുന് ്ഷഉ്പവരുറത്തുമാണ്. 

7. നികമപരമാകി  ്ഷ സൂക്ഷിറക് ്ഷ കരുതതകങക്  ്ഷ ആവ്ദേ്മാക  ്ഷ തുക
വകകിരുതാതത ്ഷ ലാഭരണനടകണകിൽ  ്ഷ കതിമമാകി  ്ഷ ലാഭരണം
കാണിക്കുകപറയം,  ്ഷരി  ്ഷ ലാഭരണതിതന്റെ ്ഷ അരിസ്ഥാനതിൽ  ്ഷ റബാണസ്
അധേികമാകി  ്ഷ നൽകാനിരകാുകപറയം  ്ഷ തചെ്കുന ്ഷ പക്ഷം  ്ഷ അപകാരം
അധേികതുക  ്ഷ നൽകികതി്്്  ്ഷ ഉതരവാദിതം  ്ഷ അതാത്
സ്ഥാപനശ്ിതല ്ഷചീപ്  ്ഷഎക്സിക്യൂടീവി്ം  ്ഷ ഭരണരണസമിതിയ്ക്കുമാകിരിക്കും . ്ഷ
അധേികമാകി  ്ഷ നൽകു്കുന ്ഷ തുക  ്ഷ ബചതപ്പട ്ഷ വീവനകാരനിൽ  ്ഷ നിനം
തിരിതക ്ഷഈരാക്കു്കുനതും ,  ്ഷഅപകാരം  ്ഷരി  ്ഷതുക  ്ഷ ്ഷവീവനകാരിൽ ്ഷനിനം
ഈരാകാത ്ഷപക്ഷം ്ഷബചതപ്പട ്ഷഭരണരണസമിതിതകെതതിതര ്ഷസർചാർജ്്്
ഉങതപ്പതരപറയ്് ്ഷനരപരികങ ്ഷസിീകരിക്കു്കുനതുമാണ്. 

8. കൺക്ന്റെ്  ്ഷ ആഡയറിേർമാരില്ലാത ്ഷ സ്ഥാപനശങ  ്ഷ ്ഷ തതോക
കണക്കുകളതര ്ഷ അരിസ്ഥാനതിൽ  ്ഷ റബാണസ്  ്ഷ നൽകികതാകി
ആഡയറിേർ ്ഷകത്തികാൽ ്ഷനിബചന  ്ഷ7-ൽ ്ഷനി്ർഷി്നത ്ഷപകാരുി
നരപരികങ ്ഷസിീകരിക്കു്കുനതാണ്. 

9. സരസഹകരണസംപശളതര ്ഷബബലാകിൽ  ്ഷ വീവനകാർക്  ്ഷ റബാണസ്
നൽകു്കുനത് ്ഷസംബചി്നത് ്ഷഎനതത്കുന ്ഷവ്വസ്ഥ ്ഷതചയിരു്കുനാതം  ്ഷ 1965-
തല ്ഷ റപതയ്ന്റെ്  ്ഷ ആന്റെ്  ്ഷ റബാണസ്  ്ഷ ആടിതലപറയം ,  ്ഷസൂചന  ്ഷ സർകാർ
ഉതരവിതലപറയം  ്ഷ നിബചനകങക്കു ്ഷ വിറധേകമാകി  ്ഷ പരമാവധേി
റബാണസ്  ്ഷ ഒനം,  ്ഷരണ്ടും,  ്ഷമനം  ്ഷ നിബചനക്ിൽ  ്ഷ നി്ർഷി്നതിിി
നിരകിറനകാങ ്ഷഅധേികരി്നത ്്ഷനൽകാൻ ച ്ഷപാ്പെടിതല്ല. 

10.അറലാകബിങ ്ഷസർപ്ലസ്  ്ഷകണകാക്കു്കുനത് ്ഷസംബചി്നത ്ഷവി്ദേദാം്ദേം
സരസഹകരണസംപം ്ഷരവിസാടതര ്ഷതവബബ്സൈേിൽ ്ഷ ്ഷഉങതപ്പ്പെടതികിി്്. 

 
 

ുക്ിൽ  ്ഷ നി്ർഷി്നതിിി ്ഷ നിബചനകങക്  ്ഷ വിറധേകമാകിടല്ലാതത
ക്ഷീരവികസന  ്ഷ വകുപ്പിതന്റെ ്ഷ ഭരണരണനികതണതിതി ്ഷ സരസഹകരണ
സ്ഥാപനശങ  ്ഷ വീവനകാർക്  ്ഷ റബാണസ്സാറകാ  ്ഷ മറേതതങ്കിതം  ്ഷ റപരിറലാ
കാതതാരുവിധേ  ്ഷ സംഖ്പറയം  ്ഷ അധേികമാകി  ്ഷ നൽകാൻ ച  ്ഷ പാരില്ല ്ഷ എനം
നി്ർഷിക്കുന.

 
 
 
 
 

                 
             ക്ഷീരവികസന ്ഷവകുപ്പ് ്ഷഡയറക്ടർ/ ്ഷ
            ക്ഷീരസരസഹകരണസംപം ്ഷരവിസാർ
 

പകർപ്പ്പ
1. എല്ലാ ്ഷവില്ലാ ്ഷഓപീസർമാർക്കും ്ഷ  ്ഷഈ ്ഷസർക്കുല്ിതല ്ഷവിവരശങ ്ഷ

അതാതു ്ഷവില്ലകിതല ്ഷഎല്ലാ ്ഷപാഥമിക ്ഷക്ഷീരസരസഹകരണസംപശത്പറയം,
ക്ഷീരവികസന ്ഷഓപീസർമാതരപറയം, ്ഷഡയറക്ിപാം ്ഷഇൻ ചസടർമാതരപറയം ്ഷ
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അ്ികിറക്താണ് 
2. തഡയറപ്യൂടി ്ഷഡയറക്ടർ, ്ഷആഡയറിേ്, ്ഷതക.സി.എം.എം.എപ് 
3. മാറനവിംഗ് ്ഷഡയറക്ടർ, ്ഷKCMMF/TRCMPU/ERCMPU/MRCMPU 
4. ഈ ്ഷഓപീസിതല ്ഷഎല്ലാ ്ഷഓപീസർമാർക്കും 
5. എല്ലാ ്ഷക്ഷീരപരി്ദേീലനറക്ം ്ഷപിൻ ചസിപ്പാങമാർക്കും ്ഷ  ്ഷഅ്ിവിനാകി 
6. സൂപ്്, ്ഷറസ്റ്റേേ് ്ഷറപാഡയറർ ്ഷപാം, ്ഷവലികതു് 
7. സൂപ്്, ്ഷവി, ്ഷസി ്ഷതസക്ഷ്കങ 
8. സി2 ്ഷസീേ് 
9. സിസ്റ്റേം ്ഷഅഡ്മിനിനിറസേർ- ്ഷവകുപ്പിതന്റെ ്ഷതവബബ്സൈേിൽ ്ഷ

പസിദ്ധീകരിക്കു്കുനതിനാകി 
10.റസ്റ്റോക് ്ഷപകൽ 
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