
േകരള സരകാര  
സംഗഹം

കഷി വകപ് - കഷി, മഗസംരകണം, കീര വികസനം എനീ വകപകളെട കീഴിലള ഫാം 
െതാഴിലാളികളെട  േസവന  േവതന  വയവസകള  പരിഷരിച  െകാണ്  ഉതരവ് 
പറെപടവികന. 

കഷി (ഫാംസ്) വകപ് 

സ.ഉ.(പി)156 /2012/കഷി.              തീയതി, തിരവനനപരം 27/06/2012.

പരാമരശം -  10/02/2011-െല  സ.ഉ.(എം.എസ്) 43/2011/കഷി.                        
   

ഉതരവ്

മകളില പരാമരശിച  ഉതരവിന പകാരം  കഷി,  മഗസംരകണം,  കീരവികസനം 
എനീ  വകപകളെട  കീഴിലള  ഫാം  െതാഴിലാളികളെട  േസവന  േവതന  വയവസകള 
പരിഷരികനതിനള  റിേപാരട്  തയാറാകി  സമരപികനതിനായി  ഒര  സമിതി 
രപീകരികകയണായി.  പസത സമിതി സമരപിച റിേപാരടിെല  ശപാരശകള സരകാര 
വിശദമായി പരിേശാധിച  േശഷം താെഴ പറയം പകാരം ഉതരവ് പറെപടവികന.

ശമള െസയില
   ഫാം െതാഴിലാളികളക് നിലവിലള 5      ശമള െസയിലകള താെഴ പറയം പകാരം 

 പതകി നിശയികന:
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പരിഷരിച  െസയിലകള

1 4300&100&4400&110&4510&120&4990& 
130&5510&140&5930

8500&230&9190&250&9940&270&11020 
&300&12220&330&13210

2 4400&110&4510&120&4990&130&5510& 
140&5930&150&6680

8730&230&9190&250&9940&270&11020 
&300&12220&330&13540

3 4510&120&4990&130&5510&140&5930& 
150&6680& 160&7480

8960&230&9190&250&9940&270&11020 
&300&12220&330&13540& 360&14260

4 4990&130&5510&140& 5930&150&6680& 
160&7480&170&7990

9190&250&9940&270&11020&300& 
12220&330&13540&360&14980&400& 
15780

5 5510&140&5930&150&6680&160&7480& 
170&7990&200&8590

9940&270&11020&300&12220&330& 
13540&360&14980&400&16580

 
കാമബത

സംസാന  ജീവനകാരക്  കാലാകാലങളില  അനവദികന  ഡി.എ.  അേത 
നിരകിലം വയവസകളിലം അനവദികന.

േഗഡ് നിരണയം

സമിതി ശപാരശ െചയേപാെല 8,15,22,27  വരഷം സരവീസ് തികയന മറയ് താെഴ 
പറയം പകാരം സമയ ബനിത ഹയര േഗഡ് അനവദികന.



പരിഷരിച െസയില 8500-230-9190-250-9940-270-11020-
300-12220-330-13210

    ഒനാം സമയ ബനിത ഹയര േഗഡ് 
( 8വരഷം)

8730-230-9190-250-9940-270-11020-
300-12220-330-13540

    രണാം സമയ ബനിത ഹയര േഗഡ് 
( 15വരഷം)

8960-230-9190-250-9940-270-11020-
300-12220-330-13540-360-14260

    മനാം സമയ ബനിത ഹയര േഗഡ് 
( 22വരഷം)

9190-250-9940-270-11020-300-12220-
330-13540-360-14980-400-15780

    നാലാം സമയ ബനിത ഹയര േഗഡ് 
(27വരഷം)

9940-270-11020-300-12220-330-13540-
360-14980-400-16580

കാഷവല െതാഴിലാളികളെട േവതനം

     കാഷവല െതാഴിലാളികെള അവരെട സരവീസ് ൈദരഘയതിെന അടിസാനതില 
       താെഴ പറയന രീതിയില തരംതിരിച് ദിവസേവതന നിരക് അനവദികന.

അടിസാന ശമളം

നിലവിലളത് പതകിയത്

1 5   വരഷം വെര സരവീസളവര 175 രപ 340 രപ

2 5   വരഷം മതല 15  വരഷം വെര 180രപ 350രപ

3 15   വരഷതിന മകളില സരവീസളവര 185രപ 360രപ

     സരകാര ജീവനകാരക് കാലാകാലങളില പഖയാപികന കാമബത അേത 
    നിരകിലം രീതിയിലം കാഷവല െതാഴിലാളികളകം നലകാവനതാണ്.

മനകാല പാബലയവം കടിശികയം  .  

പതകിയ  ശമള  െസയിലിേനയം  വിവിധ  അലവനസകളേടയം  പാബലയം 
26/02/2011-െല  ജി.ഒ.(പി)  നം.85/2011/ധന.  (ശമള  പരിഷരണ  ഉതരവ്)  എന 
ഉതരവിെല ഖണികകള  42 & 43 പകാരം ആയിരികം.

ഫിേകഷന  /   ഓപഷന  

േപ  ഫിേകഷന,  ഫിറ്െമന്  ആനകലയം,  സരവീസ്  െവയിേറജ്,  ഓപഷന  എനീ 
വിഷയതില സരകാര ജീവനകാരെട നിലവിലള അേത രീതി അനവദികന.

അലവനസകള

വീട വാടക അലവനസ്

     പതിമാസ വീട വാടക അലവനസ് 150    രപയില നിനം 250  രപയായി 
വരദിപികന.

യണിേഫാം

2009 -       െല ശമള പരിഷരണ ഉതരവിെല േപജ് 6   ഖണിക 22   പകാരം യണിേഫാം 
  അലവനസ് എനതില തയലകലി,   വാഷിംഗ് അലവനസ്,  Cost  of  cloth  എനിവ 

ഉളെപടതാണ്.   പി.  ആര 2009-  െല (Annex  –  VIII)  -   ല ഉളെപടാത ജീവനകാരക് 
   പതിവരഷം യണിേഫാം അലവനസായി 1600    രപ അനവദികാന വയവസയണ്.  



      ആയതിനാല ഫാം െതാഴിലാളികളെകാപം കാഷവല െതാഴിലാളികളകം ഈ നിരക് 
ബാധകമാകനതാണ്.

ഗാംബട്

     ഇേപാള ഗാംബട് നലകിെകാണിരികന െതാഴിലാളികളക് അത് തടരനം 
നലകാവനതാണ്.

ഹിലടാക് അലവനസ്

    നിലവില നലകി വരന രീതിയില /       നിരകില ഹിലടാക് അലവനസ് പതിമാസം 
200  രപ അനവദികന.

ചപല അലവനസ്

   നിലവില നലകി വരന 150/-   രപയില നിനം 200/-  രപയാകി വരദിപികന.

കണട അലവനസ്
  കണടഅലവനസ് 10   വരഷതിെലാരികല 1000/-  രപ അനവദികന.

സിറി േകാമനേസററി അലവനസ്

സി.സി.എ.   നിലവിലള 40   രപയില നിന് 150/-  രപയായി വരദിപികന.

െമഡികല റീഇംേപഴ്െമന്

     സരകാര ജീവനകാരക് അനവദനീയമായ രീതിയില സിരം ഫാം 
     െതാഴിലാളികളക് െമഡികല റീഇംേപഴ്െമന് തടരനം അനവദികന.

സിലഡ് അലവനസ്

ഇേപാള പതിദിനം 2 രപ നിരകില നലകി വരന സിലഡ് അലവനസ് പതിദിനം 
5 രപ നിരകില അനവദികന.

റിസ് അലവനസ്

 നിലവിലള പതിമാസ   റിസ് അലവനസ് 150    രപയില നിന് 200   രപയായി 
വരദിപികന.  

യാതാബത

      ഔേദയാഗിക ആവശയങളകായി യാതെചയന െതാഴിലാളികളക മാതം കാസ് IV 
          ജീവനകാരക് നലകി വരന നിരകില ഇേപാള നലകി വരനതേപാെല യാത ബതയം 

  ദിന ബതയം അനവദികന.



വായകളം അഡവാനസകളം വിവാഹ ധന സഹായവം

വിവാഹ ധനസഹായം

      നിലവിലള പലിശ നിരകില മാറം വരതാെത വിവാഹ ധനസഹായവായയെട 
  പരിധി നിലവിലള 25000/-   രപയില നിനം 30000/-  രപയാകി വരദിപികന.

ഫയണറല അഡവാനസ്

    സരവീസിലിരിേക മരണമടയന െതാഴിലാളികളെട മരണാനനര െചലവകളകായി 
    അനവദികന പലിശ രഹിത അഡവാനസ് 3000/-    രപയില നിനം 5000/-  രപയായി 

വരദിപികന.

      ഗവരണറെട ഉതരവിന പകാരം
െക.ആര േജയാതിലാല

                    െസകടറി

കഷി ഡയറകര, തിരവനനപരം 
ഡയറകര,   മഗസംരകണ വകപ്
ഡയറകര,   കീരവികസന വകപ്
എലാ പിനസിപല കഷി ആഫീസരമാരകം
കഷി (കീരവികസന) വകപ്
കഷി (മഗസംരകണ) വകപ്
കഷി, മഗസംരകണ വകപ് മനിയെട ൈപവറ് െസകടറിക്
കീര വികസന വകപ് മനിയെട ൈപവറ് െസകടറിക്
പിനസിപല അെകൌണന് ജനറല (ആഡിറ്), തിരവനനപരം
അെകൌണന് ജനറല (എ &ഇ), തിരവനനപരം
െപാതഭരണ (എസ്.സി) വകപ് (ഇനം നം. 1768 തീയതി 06.06.2012)
ധനകാരയ വകപ് (97310/AWB2/2011/Fin. പകാരം)
പബിക് റിേലഷനസ് വകപ്
േസാക് ഫയല/ ഓഫീസ് േകാപി

 ഉതരവിന പകാരം

 െസകനഓഫീസര



അനബനം  -  I  
ഓപഷന േഫാം

(     ശമള നിരണയ വയവസകള കാണക  )  

ഞാന..................................................    പതകിയ ശമള െസയിലായ 

….................................(െസയില)....................................  തീയതി മതല 

െതരെഞടകന. 

അെലങില

ഞാന............................................................................നിലവിലള 

  …ശമള െസയിലായ ................................................................................ 

െസയിലില...........................................(തീയതി)   വെര തടരനതിന് 

      െതരെഞടകകയം ആ തീയതി മതല എനിക് അരഹതെപട ഉയരന 

 െസയില നലേകണതമാണ്.

ഒപ്
േപര്
ഉേദയാഗേപര്

സലം:
തീയതി:

ഓഫീസ്/വകപ്

 ആവശയമിലാതത് െവടികളയക


