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റബ്ബർ ബ ോർഡ ്എംബലോയീസ ്സഹകരണ സംഘം ലിമിറ്റഡ ്നമ്പർ 

കക 155, കളക്ബരേറ്റ് പി.ഓ ബകോട്ടയം -2 

  

RBECS: 161/2022-23                                                       04.11.2022 

സർക്കുലർ 

                 

മാന്യ സഹകാരികളെ, 

 

ബഹുമാന്യരായ അംഗങ്ങെുളെയും, ജീവന്ക്കാരുളെയും സഹകരണത്താെുകൂെി സംഘതിൻളെ  
പ്രവർതന്ങ്ങൾ രൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി മുത്നാട്ട് ളകാണ്ടുത്രാവാൻ ഭരണസമിതിക്്ക സാധിച്ചു 

എന ് അെിയിക്കുനതിൽ അതിയായ സത്താഷമുണ്ട്. എല്ലാവരുളെയും തുെർ സഹകരണങ്ങൾ 

പ്രതീക്ഷിച്ചുളകാണ്ട് അംഗങ്ങെുളെ അെിവിത്േയ്ക്കായി താളെ രെയുന കാരയങ്ങൾ 

പ്രസിദ്ധളെെുതുനു. 

1. GDC സീ്ം  

ന്ിേവിൽ സംഘതിന് ് 25 മാസ കാോവധിയുള്ള 1,00,000/- േക്ഷം രൂര സേയുള്ള 1- ൻളെ യും 

2,00,000/- േക്ഷം രൂര സേയുള്ള 2 ഉം GDCS കൾ തുെങ്ങുനതിന് ്സഹകരണ ഡിൊർെള്മൻറ്റിൻളെ 

അന്ുവാദം േഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ ഒരുേക്ഷം രൂര സേയുള്ളതും രണ്ട് േക്ഷം രൂര സേയുള്ള 

ഓത്രാ GDCS കെും തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ന്ിേവിൽ ഒെിവുള്ള 2 േക്ഷം രൂര സേയുളെ 25 മാസ 

കാോവധിയുള്ള GDCS ൽ ത്േരുവാൻ താല്പരയമുള്ള അംഗങ്ങൾ 6800/- രൂര സംഘതിൽ ത്ന്രിത്ട്ടാ 

അളല്ലങ്കിൽ ബാങ്ക ്അക്കൗണ്ടിത്ോ അെയ്ക്കാവുനതാണ്. G-PAY വെി തുക അെയ്ക്കുന അംഗങ്ങൾ 

അക്കാരയം സംഘതിൽ അെിയിത്ക്കണ്ടതാണ്. 

 ബാങ്ക ്അക്കൗണ്ട് ന്മ്പർ  

1 .SBI, ത്കാട്ടയം സിവിൽ ത്േഷൻ പ്ബാഞ്്ച  A/C NO :67005990629 ,IFSC :SBIN 0070101  

2. CBI, െബർ ത്ബാർഡ് കീെുക്കുനു പ്ബാഞ്്ച  A/C NO :1559500012,1450317202 ,IFSC :CBIN 0284150  

2 .ഗിഫ്്ററ്റ്, കലണ്ടർ & ഡയറി   

 സംഘതിൽ ന്ിനും രതിവ് ത്രാളേ ഈ വർഷവും   ഗിഫ്ററ്്റ്, കേണ്ടർ, ഡയെി എനിവ വിതരണം 

ളേയുനതാണ്. ഗിഫ്റ്റ്റ് വിതരണം ളേയുന തീയതി ളരാതുത്യാഗതിന്് ത്േഷം 

അെിയിക്കുനതാണ്. 

 3. ബസവിങസ്് അക്കൗണ്ട്  

ത്സവിങ്സ് ബാങ്ക്   അക്കൗണ്ട് ന്ിത്ക്ഷരം തുെങ്ങുനതിന്ുള്ള പ്രാരംഭന്െരെികൾ ആരംഭിച്ചത് 

സഹകാരികളെ അെിയിക്കുനു. 
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4. റിസ് ്ഫ്റണ്ട ്

സഹകരണ വകുെിൻളെ 11/10/2022 തീയതിയിളേ സർക്കുേർ ന്മ്പർ 32/2022 പ്രകാരം ഓൺ ഫ്റണ്ട ്

വായ്പ  എെുക്കുന അംഗങ്ങെിൽ ന്ിനും െിസ്ക് ഫ്റണ്ടിന്തിൽ വായ്ര തുകയുളെ 0.50% എന ന്ിരക്്ക 

11.10.2022 മുതൽ 0.70% ആയി വർദ്ധിെിച്ചിരിക്കുനു. െിസ്കഫ്്റണ്ട് പ്രീമിയം തുക വർദ്ധിെിച്ച 

കുെഞ്ഞത ് 100/- (ന്ൂെ ് രൂര) രൂരയായി ന്ിേന്ിർതിളകാണ്ട ് രരമാവധി 2000/- (രണ്ടായിരം രൂര) 

രൂരയും ആയതിൻളെ ജി.എസ്.െി (18%) 360/-(മുനൂറ്റി അെുരത് രൂര) രൂരയുമായി ന്ിജളെെുതിയും, 

െിസ്ക ്ഫ്റണ്ട് ധന്സഹായ തുക മരണാന്തര സഹായമായി രരമാവധി 2,00,000/- (രണ്ട് േക്ഷം രൂര) 

രൂരയിൽ ന്ിന ്3,00,000/- (മൂന് േക്ഷം രൂര) രൂരയായും, േികിത്സാ ധന്സഹായം രരമാവധി 1,00,000/- 

(ഒരു േക്ഷം രൂര) രൂരയിൽ ന്ിന് 1,25,000/- (ഒരു േക്ഷതി ഇരുരതിയ്യായിരം രൂര) രൂരയായും 

ത്കരെ സഹകരണ വികസന് ത്ക്ഷമന്ിധിത്ബാർഡ് വർധിെിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്ാൽ ഓൺ ഫ്റണ്ട ് 

വായ്ര എെുക്കുന അംഗങ്ങൾ അവരുളെ വായ്രതുകയുളെ രുതിയ ന്ിരക്കിേുള്ള െിസ്ക് ഫ്റണ്ട ്

പ്രീമിയവും ആയതിൻളെ ജി.എസ്.െി യും അെയ്ക്കുവാൻ  ബാധയസ്ഥരാണ്. 

5. സ്ഥിരനിബേപം   

സ്ഥിരന്ിത്ക്ഷരതിന്ുള്ള രുതുക്കിയ രേിേ 27.10.2022 മുതൽ താളെെെയുന ന്ിരക്കിൽ 

േഭിക്കുനതാണ്. 

46 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വളര               6.00 %  

91 ദിവസം മുതൽ 179 ദിവസം വളര             6.50 %  

180 ദിവസം മുതൽ 364 ദിവസം വളര           6.75 %  

 1 വർഷം            7.75 %  

കാോവധി രൂർതിയായ F D രസീതുകൾ ഒരു മാസതിന്ുള്ളിൽ ന്ിർബന്ധമായും 

രുതുത്ക്കണ്ടതാണ്. 

6 .വിദ്യോഭ്യോസ സഹോയ പദ്ധതി  

രെയ പ്ഗൂെ് ഡി വിഭാഗതിേുള്ള അംഗങ്ങെുളെ കുട്ടികൾക്്ക ന്ൽകിവരുന വിദയാഭയാസ 

ആന്ുകൂേയം (2021-2022) േഭിക്കുനതിന് ് രക്ഷിതാക്കൊയ അംഗങ്ങെിൽ ന്ിന ് അത്രക്ഷ 

ക്ഷണിക്കുനു.അത്രക്ഷത്യാളൊെം സാേെി സ്ലിര് കൂെി വയ്ക്കണം. 2022 ന്വംബർ 18-כо            

തീയതിയ്ക്്ക മുമ്പായി അത്രക്ഷകൾ സംഘം ആഫ്റീസിൽ എതിത്ക്കണ്ടതാണ്. 

അർഹത  

(i) ബിരുദാന്തര ബിരുദ  വിദയാർത്ഥികൾക്്ക വളര  മാപ്തത്മ ഈ ആന്ുകൂേയം േഭിക്കുകയുള്ളു. 

(ii) വിദയാർത്ഥികൾ വർഷാവസാന് രരീക്ഷയിൽ എല്ലാവിഷയതിന്ും ജയിച്ചവരായിരിക്കണം.. 

(iii) അംഗതിൻളെ ഒരു കുട്ടിക്്ക മാപ്തത്മ ഈ ആന്ുകൂേയം േഭിക്കുകയുള്ളു  
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7 .കമറിറ്റ ്അവോർഡ ് 

2021-22 അദ്ധയയന് വർഷതിൽ താളെെെയുന ത്കാെസ്ുകൾക്്ക ഉനതവിജയം ത്ന്െി വിജയിച്ച 

കുട്ടികെുളെ രക്ഷിതാക്കൊയ അംഗങ്ങെിൽ ന്ിനും അത്രക്ഷ ക്ഷണിക്കുനു.  

(i) രതാം ക്ലാസിൽ എല്ലാവിഷയതിന്ും A+ കിട്ടിയ   വിദയാർത്ഥികൾക്്ക (SSLC, CBSE, ICSE) 

 (ii) പ്ലസ ്2+/CBCS,ICSE, 
 ഹയർ ളസക്കണ്ടെി,ളവാത്ക്കഷണൽ ഹയർ ളസക്കണ്ടെി,ളെകന്്ിക്കൽ ഹയർ 

ളസക്കണ്ടെി (ആർട്സ ്,സയൻസ ്,ളകാത്മെസ്)് ത്പ്രത്തയകം- ഓത്രാ വിദയാർത്ഥിക്്ക. 

 (iii) ബി.എ, ബി.എസ്.സി, ബി.ത്കാം തുെങ്ങിയ ബിരുദത്കാെ്സുകെിൽ ഓത്രാ വിദയാർത്ഥിക്്ക 

(iv) എം.എ, എം.എസ്.സി, എം.ത്കാം, എം.ബി.എ തുെങ്ങി എല്ലാ ബിരുദാന്തര ബിരുദ ത്കാെസ്ുകെിൽ 

ഓത്രാ വിദയാർത്ഥിക്്ക 

(v) ളമഡിസിൻ (എല്ലാ വിഭാഗങ്ങെും)എഞ്ചിന്ീയെിംഗ് എനീ ളപ്രാഫ്റഷണൽ ത്കാഴ്സിൽ ഒനും രണ്ടും 

മൂനും സ്ഥാന്ങ്ങൾ ത്ന്െുന വിദയാർത്ഥികൾക്്ക  

8 .എൻബഡോവ്കമൻറ ് ഫ്റണ്ട ്അവോർഡ ് 

താളെെെയുന എൻത്ഡാവ്ളമൻെ ്ഫ്റണ്ട് അവാർഡുകൾക്്ക അർഹരായ കുട്ടികെുളെ 

രക്ഷിതാക്കെിൽ ന്ിനും അത്രക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുനു.  

 (i) a. മോതയു എം ബ ോസഫ്്റ കമബമോറിയൽ അവോർഡ ്                                                                                 

 (i) b. രപസന്ന കൃഷ്ണൻ നോയർ എൻബഡോവക്മൻറ ്ഫ്റണ്്ട അവോർഡ ്

ത്മൽ രെഞ്ഞ അവാർഡുകൾ മുൻ പ്ഗൂെ ് ഡി വിഭാഗം ജീവന്ക്കാരുളെ (Attender,Record keeper 

ഉൾളെളെ) കുട്ടികെിൽ SSLC യ്ക്്ക ഉനത വിജയം ത്ന്െുന വിദയാർത്ഥികൾക്്ക ന്ൽകുനതാണ്. പ്ഗൂെ ്

ഡി വിഭാഗതിൽ ന്ിനും അത്രക്ഷകർ ഇല്ലാളത വനാൽ പ്ഗൂെ ് സി അംഗങ്ങെുളെ കുട്ടികൾക്്ക 

ന്ൽകുനതാണ്. 

(iii) സസമൺ രഫ്റോൻസിസ് കമബമോറിയൽ അവോർഡ ് 

     ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ ് േിറ്റത്െച്ചർ ത്കാഴ്സിൽ ഏറ്റവും മാർക്്ക വാങ്ങി വിജയിക്കുന കുട്ടിക്്ക. ഡിപ്ഗി 

വിഭാഗതിൽ ന്ിനുള്ള അത്രക്ഷകരുളെ അഭാവതിൽ M.A ഇംഗ്ലീഷ് േിറ്റത്െച്ചെിന് ്ഈ അവാർഡ് 

ന്ൽകുനതാണ്  

(iv) (a) ബഗോൾഡൻ  ൂ ിലി കമബമോറിയൽ കമറിറ്്റ അവോർഡ ് 

     (b)RBECS Endowment  

കന്ക ജൂബിേി സ്മാരകമായി ളസാസസറ്റി ഏർളെെുതിയ ഈ അവാർഡ് (State Board,CBSE,ICSE) 12-

 .о  ക്ലാസ ്ഉനത വിജയം ത്ന്െുന കുട്ടികൾക്്ക ന്ൽകുനതാണ്כ

(vi)കക കക ബമോഹനൻ കമബമോറിയൽ എൻബഡോവക്മൻറ് ഫ്റണ്്ട അവോർഡ്  

രാരാളമഡിക്കൽ ഡിപ്ഗി ത്കാഴ്സിൽ ഉനത വിജയം ത്ന്െുന വിദയാർത്ഥിയ്ക്്ക. 
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(vii) പി എൻ ഗണപതി അയ്യർ എൻബഡോവക്മൻറ ്ഫ്റണ്്ട അവോർഡ ് 

Pay Matrix 4 വളരയുള്ള അംഗങ്ങെുളെ കുട്ടികൾക്്ക മാപ്തം  

(i) +2   സയൻസ് പ്ഗൂെിൽ ഏറ്റവും കൂെുതൽ മാർക്്ക േഭിക്കുന ഒരു കുട്ടിയ്ക്്ക ഈ അവാർഡ് 

ന്ൽകുനതാണ്. 

 (viii) ബഡോക്ടർ എൻ ഉഷോ   നോയർ കമബമോറിയൽ എൻബഡോവക്മൻറ ്  അവോർഡ ്

+2 രരീക്ഷയിൽ ഉനതവിജയം ത്ന്െുന വിദയാർത്ഥിയ്ക്്ക.  

ത്മൽെെഞ്ഞ അവാർഡുകൾക്്ക അർഹരായിട്ടുള്ളവർ അത്രക്ഷത്യാളൊെം സവയം 

സാക്ഷയളെെുതിയ സർട്ടിഫ്റിക്കറ്റ്   ത്കാെികൾ ഹാജരാത്ക്കണ്ടതാണ്. അബപേകൾ   2022 

നവം ർ 18-כо   തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി സംഘം ആഫ്റീസിൽ എതിത്ക്കണ്ടതാണ്. 

9 .വോർഷിക കപോതുബയോഗം  

2022 ഡിസംബർ മാസം 31-כо തീയതി     സംഘതിൻളെ വാർഷിക ളരാതുത്യാഗം ന്െതുനതാണ്. 

ളരാതുത്യാഗതിൻളെ വാർഷിക െിത്ൊർട്ടും, കണക്കും രതിവു ത്രാളേ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും 

എതിക്കുനതാണ് ളരാതുത്യാഗതിൽ   കെിയുനതും എല്ലാ അംഗങ്ങെും രളങ്കെുക്കണളമന  ു

താൽരരയളെെുനു സംഘതിൻളെ സുഗമമായ പ്രവർതന്ങ്ങൾക്്ക എല്ലാ അംഗങ്ങെുളെയും തുെർ 

സഹകരണം ഒരിക്കൽകൂെി അഭയർഥിച്ചുളകാണ്ട്  

. 

ത്കാട്ടയം         ഭരണസമിതിക്കുത്വണ്ടി, 

04/11/2022 (ഒെ്) 

                                                 ളസപ്കട്ടെി- ഇൻ -ോർജ ്

 

 

                    

                                             

 


