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സർക്കുലർ നം.   34/2019 
 

വിഷയം –   സഹകരണ വകുപ്പ് – സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല  
                ജീവനക്കാർക്ക് 2019 വർഷലെ ബബാണസ് നൽകുന്നതിനുള്ള  
                മാർഗ്ഗ നിർബേശങ്ങൾ പുറലപ്പടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച .്  
 

 സൂചന –    സർക്കാരിലെ 22.8.2019 ലല ജി.ഒ(പി) /79/2019/ലതാഴിൽ നം.  
                           ഉെരവ് 
         
 
 സംസ്ഥാനലെ ലപാതുബമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലല ജീവനക്കാരുലെ 2018-19 

വർഷലെ ബബാണസ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർബേശം സൂചന പ്രകാരം 

സർക്കാർ പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല ജീവനക്കാരുലെ 2019 

വർഷലെ ബബാണസ് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ പ്രബതേകം പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന 

നിർബേശെിനനുസൃതമായിരിക്കുലമന്ന് െി ഉെരവിലല നിബന്ധന 13-ൽ വേവസ്ഥ 

ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻ പ്രകാരം സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഭരണനിയന്ത്രണെിലുള്ള 

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല ശമ്പള ലെയിൽ ഓപ്റ് ലചയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട്-ടെം- 

കണ്ടിജെ് ജീവനക്കാർ, നീതി ബറാർ, നീതി ലമഡിക്കൽ ബറാർ എന്നിവിെങ്ങളിൽ  

റഗുലർ തസ്തികയിൽ ബസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ഉൾലപ്പലെയുള്ള 

ജീവനക്കാർക്ക് 2019  വർഷലെ ബബാണസ് ചുവലെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് 

വിബധയമായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.  

1. എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളം ലാഭനഷ്ടം ബനാക്കാലത ജീവനക്കാർക്ക് 2018-19 
വർഷലെ ലമാെം വാർഷിക ബവതനെിലെ 8.33 %,  മാസബവതനം 
പരമാവധി 7000/- രൂപ എന്ന ബതാതിൽ കണക്കാക്കി, ബബാണസ് 
നൽബകണ്ടതാണ്. 

2. 2018-19 വർഷലെ കണക്കനുസരിച്ച ്ബബാണസ് ആക്ടിൽ നിർബേശിച്ചിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം മതിയായ സംഖേ അബലാക്കബിൾ സർപ്ലസുള്ള (Allocable 
Surplus)സംഘങ്ങൾ 7000/- രൂപ വലര മാസബവതനമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് 
വാർഷിക ബവതനെിലെ 20%  ൽ അധികരിക്കാെ സംഖേ ബബാണസ് ആയി 
നൽകാവുന്നതാണ്.  

3. നിബന്ധന 2-ൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അബലാക്കബിൾ സർപ്ലസുള്ള (Allocable 
Surplus) സംഘങ്ങൾ 7000/- രൂപയ്ക്ക് ബമൽ മാസബവതനമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക്, 
മാസബവതനം 7000/- രൂപ എന്ന് കണക്കാക്കി ആയതിലെ 20 %   ൽ 
അധികരിക്കാെ സംഖേ ബബാണസ് ആയി നൽകാവുന്നതാണ്. 



4. ഉയർന്ന ബതാതിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ബബാണസ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, 
സംഘങ്ങൾ, അബലാക്കബിൾ സർപ്ലസിൽ അധികരിച്ച സംഖേ ബബാണസ് 
നൽകുവാൻ പാെില്ല. 

5. അബലാക്കബിൾ സർപ്ലസ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, അബത സമയം 2018-19 
വർഷലെ കണക്ക് പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ റിസർവ്വുകളം 
വകയിരുെിയ ബശഷം അറലാഭം ഉള്ള സംഘങ്ങൾ അറലാഭെിലെ 40 % ൽ 
അധികരിക്കാെ സംഖേ വരെക്കവിധമുള്ള ബതാതിൽ രണ്ടം മൂന്നം 
നിബന്ധനകളിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരിക്കും പ്രകാരം ജീവനക്കാരുലെ മാസബവതനം 
ക്ലിപ്തലപ്പടുെി ബബാണസ് നൽകാവുന്നതാണ്. 

6. അപ്പക്സ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, 
കൺകറെ് ആഡിററുള്ള മറ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ 
കണക്കാക്കുന്ന അബലാക്കബിൾ സർപ്ലസും,  2018-19 വർഷലെ അറലാഭവും, 
അതാത് സ്ഥാപനെിലല കൺകറെ് ആഡിറർ പരിബശാധിച്ച ്
സാക്ഷ്േലപ്പടുബെണ്ടതും, ആയതിൻ പ്രകാരമാണ് ബബാണസ് നൽകുന്നലതന്ന് 
ഉറപ്പ് വരുബെണ്ടതുമാണ്. 

7. നിയമപരമായി സൂക്ഷ്ിബക്കണ്ട കരുതലുകൾക്ക് ആവശേമായ തുക 
വകയിരുൊലത ലാഭനഷ്ട കണക്കിൽ കൃത്രിമമായി ലാഭം കാണിക്കുകയും, െി 
ലാഭെിലെ അെിസ്ഥാനെിൽ ബബാണസ് അധികമായി നൽകാനിെയാ 
കുകയും ലചയ്യുന്ന പക്ഷ്ം അപ്രകാരം അധിക തുക നൽകിയതിനുള്ള 
ഉെരവാദിതവം അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലല ചീഫ് എക്സികൂട്ടീവിനും, 
ഭരണസമിതിക്കും ആയിരിക്കും. അധികമായി നൽകുന്ന തുക ബന്ധലപ്പട്ട 
ജീവനക്കാരിൽ നിന്നം തിരിലക ഈൊക്കുന്നതും, അപ്രകാരം െി തുക 
ജീവനക്കാരിൽ നിന്നം ഈൊക്കാെ പക്ഷ്ം ബന്ധലപ്പട്ട ഭരണസമിതി 
ലക്കതിലര സർചാർജ്ജ് ഉൾലപ്പലെയുള്ള നെപെികൾ സവീകരിക്കുന്നതുമാണ്.  

8. കൺകറെ് ആഡിറർ ഇല്ലാെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലതറായ കണക്കുകളലെ 
അെിസ്ഥാനെിൽ ബബാണസ് നൽകിയതായി ആഡിറർ 
കലണ്ടത്തുകയാലണങ്കിൽ  നിബന്ധന 7 ൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള 
നെപെികൾ സവീകരിക്കുന്നതാണ്.  

9. ജീവനക്കാർക്ക് ബബാണസ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്സഹകരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളലെ ടബലായിലല വേവസ്ഥ എന്തുതലന്ന ആയിരുന്നാലും, 1965 
ലല ബപലെെ് ഓഫ് ബബാണസ് ആക്ടിലലയും, സൂചന സർക്കാർ 
ഉെരവിബലയും നിബന്ധനകൾക്ക് വിബധയമായി പരമാവധി ബബാണസ് ഒന്നം, 
രണ്ടം, മൂന്നം നിബന്ധനകളിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിബനക്കാൾ അധികരിച്ച ്
നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല.  

10. അബലാക്കബിൾ സർപ്ലസ് കണക്കാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം 
സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുലെ ലവബ് ടസറിൽ ഉൾലപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട്.  

11. സംസ്ഥാനലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല നിബക്ഷ്പ/വായ്പാ കളക്ഷ്ൻ 
ജീവനക്കാർക്ക് െിയാളകളലെ കമ്മീഷനിൽ നിന്നം പ്രതിമാസ ശമ്പള 
പരിധിയായി 4,000/- രൂപ നിശ്ചയിച്ചുലകാണ്ട് ആയതിന് ആനുപാതികമായി 



ബമൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിബധയമായി ബബാണസ് അനുവദിച്ചു 
നൽകാവുന്നതാണ്.  

12. സംസ്ഥാനലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ വേവസ്ഥയിൽ 
ബസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന  അടപ്രസർമാർക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പള പരിധി 3000/- 
രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചുലകാണ്ട് ആയതിന് ആനുപാതികമായി സൂചനയിലല 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിബധയമായി ബബാണസ്  അനുവദിച്ച ്നൽകാവുന്നതാണ്.  
 

സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഭരണനിയന്ത്രണെിലുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

മുകളിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിബധയമായിട്ടല്ലാലത ജീവനക്കാർക്ക് 

ബബാണസ്സാബയാ, മബറലതങ്കിലും ബപരിബലാ യാലതാരുവിധ സംഖേയും അധികമായി 

നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.                       

                                                                                                        

                 ഒപ്പ്, 
ബഡാ.പി.ലക.ജയശ്രീ.ഐ.എ.എസ് 
 സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ                 

 

1. ആഡിറ് ഡയറക്ടർ 
2. എല്ലാ സഹകരണ സംഘം ബജായിെ് രജിസ്ട്രാർ(ജനറൽ)മാർക്കും 
3. എല്ലാ സഹകരണ സംഘം ബജായിെ് ഡയറക്ടർ(ആഡിറ്)മാർക്കും 
4. എല്ലാ സഹകരണ സംഘം അസിറെ് രജിസ്ട്രാർ(ജനറൽ)മാർക്കും  
    (ബജായിെ് രജിസ്ട്രാർ(ജനറൽ)മുബഖന) 
5. എല്ലാ സഹകരണ സംഘം അസിറെ് ഡയറക്ടർ(ആഡിറ്)മാർക്കും 
    (ബജായിെ് ഡയറക്ടർ(ആഡിറ്)മുബഖന) 
6. എല്ലാ കൺകറെ് ആഡിറർമാർക്കും(ബജായിെ് ഡയറക്ടർ(ആഡിറ്)മുബഖന) 
7. പ്രസിഡെ്/മാബനജിംഗ് ഡയറക്ടർ/കൺകറെ് ആഡിറർ,  
    എല്ലാ അപ്പക്സ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളം 
8. പ്രസിഡെ്/ജനറൽ മാബനജർ/കൺകറെ് ആഡിറർ, 
    എല്ലാ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളം 
9. ലഡപൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ/പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
    എല്ലാ സഹകരണ ലെയിനിംഗ് ലസെറുകൾക്കും 
10. ലസക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ 
11. എഡിറർ, സഹകരണ വീഥി 
12. എഡിറർ, സഹകരണ ബജർണൽ 

             


