
 
 
സി.പി.(4)57150/2010.             സഹകരണസംഘം രജിസ്്ര൪ ആഫീസ,   
             തിരുവനനപുരം, തീയതിഃ  23.02.2011 
14-01-2011 

സ൪കുക൪ നംപ൪. 19/2011 
 

വിഷയം- സഹകരണ വകുപ്- സഹകരണ നവരതനം  കരരീയം 
കു്ിശിക നിവരരണം 2011- പദതി കരകയരയ 
ദീ൪ഘിപികുകത- സംബനിധ്. 

 
സൂചന– 1) രജിസ്്രടുറ് 23/12/10-റക 63/2010 നംപ൪ സ൪കുക൪ 
   

 
    ******* 

 
    സഹകരണ നവരതനം  കരരീയം പദതിയുറ് െര ഭരയ കു്ിശിക 
നിവരരണം-ശതശതഭരനം  കരരീയം 2011 പദതി സംസരന്് സഹകരണ 
സംഘം രജിസ്്രടുറ് െരണ നിയ്നണ്ി്  ്പവ൪്ികുക വരനപര 
വിതരണ്ി്  ഏ൪റപ്ിരികുകതുഭരയ ്കതര സഹകരണ സംഘഹരികും/ 
ബരങുകരികും 2011 ജനുവരി 1 ഭുത്  റഫ്ബുവരി 28 വറര ന്പികരകി 
റകരണും ആയതിനുന ഭര൪ഗ നി൪ ദശഹശ  പുടറപ്ുവിധ് റകരണും സൂചന 
സ൪കുക൪ ്പകരരം നി൪ ദശം ന്കിയിരുകു. വരനപര കു്ിശിക 
ഈ്രകുകതി് സഹകരണ നവരതനം  കരരീയം കു്ിശിക നിവരരണ 
പദതിയുറ് കരകയരയ ദീ൪ഘിപികണറഭക് സഹകരണ സരപനഹരിറകയും 
സഹകരരികര�റ്യും അെ�൪തന ഭരനിധ് ്പസതുത പദതിയുറ് കരകരവധി 
31.3.2011 വറര ദീ൪ഘിപിധിരികുകു.  സൂചന സ൪കുകടിറക വ�വസകശക് 
യരറതരരു ഭരറവുഭുണരയിരികുകതകത. 
 
    ്കതര  ജരയിന് രജിസ്്ര൪ഭരരും അസിസന് രജിസ്്ര൪ഭരരും ഇകരര�ം 
്കതര സംഘഹര�റ്യും/ബരങുകര�റ്യും ്ശദയി്  റകരണ് വ രണതരണ. 
                                 
         (ഒപ്) 
          റക.വി.സു രഷബരബു 
      സഹകരണസംഘം രജിസ്്രടുറ് ചുഭതക  
        വഹികുക അ്ീഷണ്  രജിസ്്ര൪ (റ്ക്ിറ്)            
പക൪പ്ഃ 

1) ്കതര  ജരയിന് രജിസ്്ര൪ (ജനട് ) ഭര൪കും (കു്ിശിക വരയ സംബനിധ 
15.3.2011-റക പു രര തി ടി പര൪്് റ്പര ഫര൪ഭ II-്  17.3.2011-കും 31.3.2011-
റക അനിഭ പു രര തി ടി പര൪്് 5.4.2011-നും റ്പര ഫര൪ഭ I, II, III-്  
സഹകരണ സംഘം രജിസ്്ര൪ക് സഭ൪പി കണതരണ. 

2) ്കതര അസിസന് രജിസ്്ര൪ (ജനട് )ഭര൪കും (കു്ിശിക വരയ സംബനിധ 
15-3-2011-റക പു രര തി ടി പര൪്് റതര്്ു് ദിവസം റ്പര ഫര൪ഭ II –കും   

31-3-2011-റക അനിഭ ടി പര൪്് 3-4-2011-നകം തറക  ജരയിന് 
രജിസ്്ര൪ഭര൪ക് I, II, III റ്പര ഫര൪ഭകരി്  ന് കണതുഭരണ. 

3) ്കതര സഹകരണ സംഘം  ജരയിന് ്യടക്൪ (ഓ്ിറ്)ഭര൪കും 

4) ്പസി്ന്/ഭര നജിംഗ ്യടക്൪, സംസരന സഹകരണ ബരങ്, 
തിരുവനനപുരം. 



5) റചയ൪ഭര൯, സംസരന സഹകരണ യൂണിയ൯, തിരുവനനപുരം 

6) ്യടക്൪, സഹകരണ ആ്ിറ് ്യടക് ടറ്, തിരുവനനപുരം. 
7) ഭര നജിംഗ ്യടക്൪/റചയ൪ഭര൯, സംസരന സഹകരണ കര൪ഷിക ് രഭ 
വികസന ബരങ്, തിരുവനനപുരം. 

8) ഭര നജിംഗ ്യടക്൪/റചയ൪ഭര൯, സംസരന സഹകരണ ഹ സിംഗ 
റഫ് ടഷ൯, ്ടണരകുരം. 

9) ്പസി്ന്/ജനട്  ഭര നജ൪ഭര൪, ജികതര സഹകരണ ബരങുകശ  
10) റചയ൪ഭര൯, സ൪കിശ  സഹകരണ യൂണിയ൯, ........................... 
11) ്പസി്ന്/റസ്ക്ടി, അ൪ബ൯ ബരങ് റഫ് ടഷ൯, തിരുവനനപുരം. 
12) ്പസി്ന്/റസ്ക്ടി, പി.്.സി.്സ. അ സരസി യഷ൯, തിരുവനനപുരം 

13) ്കതര വരക�ൂ വഷ൯ ആഫീസ൪ഭര൪കും 

14) ്കതര അസിസന് ്യടക്൪ (ഓ്ിറ്)ഭര൪കും 

15) ഈ ആഫീസിറക ്കതര അ്ീഷണ്  രജിസ്്ര൪/ ജരയിന് രജിസ്്ര൪/റ്പ�ൂ്ി 
രജിസ്്ര൪/അസിസന് രജിസ്്ര൪ഭര൪കും/ റസകനുകശകും 

16) രജിസ്്രടുറ്  ഭശപ�ട്് 
17) സഹകരണവീഥി/സഹകരണ  ജ൪ണ്  ്പസിദീകരണ്ി്) 
18)  സരക് ഫയ്  
19) സറപയ൪ 

                                                            
 

//ആജരനുസരണം// 
 
 
 

അസിസന് രജിസ്്ര൪ (സി.പി) 
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പ്തകുടിപ് 
 
 

       ‘സഹകരണ നവരതനം  കരരീയം‘ പദതിയുറ് െര ഭരയി സഹകരണ 

സംഘം രജിസ്്രടുറ് െരണ നിയ്നണ്ി്  ്പവ൪്ികുക കര൪ഷികവും 

കര൪ഷി കതരവുഭരയ വരനപകശ  ന്കുക ്പരഥഭിക/ജികതര/സംസരന തകഹരിള  

്പവ൪്ികുക ്കതര സംഘഹരികൂറ്യും/ബരങുകരികൂറ്യും ന്പികരകി 

റകരണിരികുക ‘‘ ശതശതഭരനം  കരരീയം- കു്ിശിക നിവരരണം “ പദതി 2011 

ഭര൪ധ് 31 വറര ദീ൪ഘിപിധിരികുകു.  പദതി കരകയരവി്  വരനപര 

കു്ിശിക അ്ധ് തീ൪കുകവ൪ക് പിപപകിശ, ഭറ് റചകവുകശ  പൂ൪ണഭരയി 

ഒപിവരകി പകിശയി്  ഇരവുകശ  ന്കി വരനപര കു്ിശിക തുക അ്ധ് 

തീ൪കുവര൯ അവസരം കെികുകതരണ.  ഇ്ര്ി്  ആനുകൂക�ം കെികു 

കതി് വരനപര കു്ിശികകര൪ അതരത സഹകരണ സംഘഹരി് /ബരങുകരി്  

2011 ഭര൪ധ് 31-് ഭു൯പ ബനറപ ്ണതരണ.  കൂ്ുത്  വിവരഹശക് ജികതര 

സഹകരണ സംഘം  ജരയിന് രജിസ്്ര൪ (ജനട് ) ഓഫീസുഭര യര തരകൂക് 

സഹകരണ സംഘം അസിസന് രജിസ്്ര൪ (ജനട് ) ഓഫീസുഭര യര 

ബനറപ ്ണതരണ. 
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