
സ.ഉ.സ.ഉ.((സാധാസാധാ) ) നം.നം.135/2 02 1/135/2 02 1/സഹ.സഹ.   തീയതി,തി വന രം, 19/02/2021

    പരാമർശം:- 1  10.05.2011 െല സ.ഉ.(ൈക) നം. 75/2011/സഹ ന ർ ഉ രവ.്
 2  17.4.2019െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 271/2019/സഹ ന ർ ഉ രവ.്
 3  08.02.2021 െല സ.ഉ.(പി) നം. 25/2021/ഫിൻ ന ർ ഉ രവ.്
 4 സഹകരണ സംഘം രജി ാ െട 15/02/2021-െല ഇ.എം.(4) 1302/2021

ന ർ ക .്

 

"" ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ - - മ ാ ഭാഷമാ ഭാഷ""

േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

സം ഹംസം ഹം

സഹകരണവ  ് - സം ാനെ  വിവിധ സഹകരണ ാപന ളിെല ജീവന ാ െട
ാമബ  – ി  - 01.01.2019, 01.07.2019, 01.01.2020, 01.07.2020 തൽ ാബല ിൽ

വർ ി ി  ്ഉ രവ് റെ വി

സഹകരണസഹകരണ  ((സിസി) ) വ ്വ ്

 

ഉ രവ്ഉ രവ്
 
  സം ാനെ  വിവിധ സഹകരണ ാപന ളിെല ജീവന ാ െട ാമബ
ഏകീകരി  ്പരാമർശം (1) കാരം ഉ രവായി . ടി ഉ രവിൽ സം ാന സർ ാർ
ജീവന ാർ  ് ാമബ  അ വദി തിന ്അ തമായി സം ാനെ  സഹകരണ

ാപന ളിെല ജീവന ാ െട ാമബ  അ വദി  ് േത ക ഉ രവ്
റെ വി താെണ  ്വ മാ ിയി .്

    2) സം ാന സർ ാർ ജീവന ാ െട മബ  01.01.2019 തൽ ാബല ിൽ 20
ശതമാന ിൽ നി  ് 23% ശതമാനമാ ം , 01.07.2019 തൽ ാബല ിൽ 23
ശതമാന ിൽ നി  ് 28% ശതമാനമാ ം,01.01.2020 തൽ ാബല ിൽ 28
ശതമാന ിൽ നി  ് 32% ശതമാനമാ ം,01.07.2020 തൽ ാബല ിൽ 32
ശതമാന ിൽ നി  ് 36% ശതമാനമാ ം വർ ി ി  ് പരാമർശം (3) കാരം
ഉ രവായി .് സഹകരണ സംഘം ജീവന ാ െട അടി ാന ശ ളേ ാെടാ ം ൻ
ശ ളപരി രണ ഉ രവ ് കാരം 40% ാമബ ം നിലവി  ശ ളപരി രണ
ഉ രവ ് കാരം 45% ാമബ ം ലയി ി ാണ് ശ ളം പരി രി ി ത്. ശ ള
പരി രണം നട ിലാ ിയ വിവിധ സഹകരണ ാപന ളിെല ജീവന ാർ  ് ആയതിന്
ആ പാതികമായ ാമബ ാണ് അർഹത ത്.

    3) സഹകരണ സംഘം രജി ാ െട പരാമർശം (4) െല പാർശ െട
അടി ാന ിൽ സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി . ആയതിെ
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അടി ാന ിൽ സം ാനെ  വിവിധ സഹകരണ ാപന ളിെല ജീവന ാ െട
ാമബ  വെട പറ ം കാരം പരി രി തിന ്അ മതി നൽകി ഇതിനാൽ ഉ രവ്

റെ വി :-
 

നിലവിൽ ശ ള പരി രണം നട ിലാ ിയി ളള ജീവന ാർ ്

ാബല ◌ീയതി ിയ ാമബ
01/01/2019 57%
01/07/2019 63%
01/01/2020 70%
01/07/2020 76%

 

ിയ ശ ള പരി രണം നട ിലാ ാ  ജീവന ാർ ്

ാബല ◌ീയതി
നിലവി  ാമബ

(01/07/2018
അടി ാനമാ ി)

വർ ി ി  ാമബ
ിയ

ാമബ

01/01/2019 121% 6% 127%
01/07/2019 127% 10% 137%
01/01/2020 137% 10% 147%
01/07/2020 147% 8% 155%

 

േമൽ ര  ്ശ ള പരി രണ ം നട ിലാ ാ  ജീവന ാർ ്

ാബല ◌ീയതി നിലവി  ാമബ  (01/07/2018
അടി ാനമാ ി)

വർ ി ി
ാമബ

ിയ
ാമബ

01/01/2019 210% 11% 221%
01/07/2019 221% 17% 238%
01/01/2020 238% 17% 255%
01/07/2020 255% 14% 269%

 

േമൽ കാര  ശ ള പരി രണ ൾ ഒ ം നട ിലാ ിയി ി ാ  ജീവന ാർ ്
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ാബല ◌ീയതി
നിലവി  ാമബ

(01/07/2018
അടി ാനമാ ി)

വർ ി ി  ാമബ
ിയ

ാമബ

01/01/2019 284% 11% 295%
01/07/2019 295% 17% 312%
01/01/2020 312% 17% 329%
01/07/2020 329% 14% 343%

 

 
(ഗവർണ െട ഉ രവിൻ കാരം)

പിപി  െകെക  േഗാപ മാേഗാപ മാർ ർ 
െഡപ ിെസ റിെഡപ ിെസ റി

 
1. സഹകരണ സംഘം രജി ാർ, തി വന രം. 
2. എ ാ ജി ാ സഹകരണ സംഘം േജായി  ്രജി ാർ (ജനറൽ)മാർ ം.
3. മാേനജിംഗ ്ഡയറ ർ, േകരള ബാ ,് തി വന രം.
4. മാേനജിംഗ ്ഡയറ ർ, സം ാന കാർഷിക ാമ വികസന ബാ ,് തി വന രം.
5. സഹകരണ (എ, ബി, പി.എസ)് വ കൾ .്
6. െവബ ്ആ  ്ന  മീഡിയ (െവബ ്ൈസ ിൽ സി െ തിന ്േവ ി)
7. ക തൽ ഫയൽ/ഓഫീസ ്േകാ ി.
 

ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ

 
 
പകർ :്-ബ .സഹകരണവ  ്മ ി െട ൈ വ  ്െസ റി
            സഹകരണവ  ്െസ റി െട പി.എസ.്
            സഹകരണവ  ്അഡീഷണൽ െസ റി െട പി.എ.
            സഹകരണ വ  ്േജായി  ്െസ റി െട സി.എ.
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