
2019  ജനുവരി 04 തീയതി 02.30 ന് കില ബല്വവന്തറായയ് േത്ത  ായിില്  വച്ച് നടന്ന അഞ്ചയതത് കില 

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി േയയഗ്ത ിന്റെ തിനിറ്റ്സ്. 

 

1.  ശ്രീ ടി ന്റക േജയസ് ഐ എ സ് 
അഡീഷണല്വ  ചീഫ് ന്റസക്രട്ടാി 
തേേശസവയം ഭരണ വകുപ്പ് 
തിരുവനന്തറപുരം 

: ന്റചയര്തയന ് 

2.  ശ്രീ എച്ച ്ദിേനശന്  ഐ എ സ് 
പഞ്ചയയ്്ത  ഡയാക്ടര്  
പഞ്ചയയ്്ത  ഡയാക്ടറുന്റട കയരയയലയം 
തിരുവനന്തറപുരം 

: ന്റതമ്പര്  
 

3.  േഡയ േജയയ് ഇിതണ്  
ഡയാക്ടര് , കില 

: ന്റതമ്പര്  

4.  നഗരകയരയ ഡയാക്ടറുന്റട പ്രതിനിധി 
ശ്രീ ബി ന്റക ബലരയജ് 
േജയയിെ് ഡയാക്ടര്  (ഇന്  ചയര്ജ്) 
നഗരകയരയ ഡയാക്ടറുന്റട കയരയയലയം 
തിരുവനന്തറപുരം 

: ന്റതമ്പര്  

5.  ഗ്രയത വികസന കമ്മീഷണറുന്റട പ്രതിനിധി 
ശ്രീതതി അയന പി എന്  
അഡീഷണല്വ  ന്റഡവലപ്പ്ന്റതെ ് കമ്മീഷണര് , 
തൃശ്ശൂര്  
ഗ്രയത വികസന വകുപ്പ് 

: ന്റതമ്പര്  

 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 1 

24.10.2018-ന്റല എക്സികുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി േയയഗ്ത ിന്ന്റാ തിനിറ്റ്സ ്അംഗീകരികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുതയനം : 24.10.2018 -ല്വ  േചര്ന്ന എക്സികുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി േയയഗ്ത ിന്ന്റാ തിനിറ്റ്സ് അംഗീകരിച്ചു.   (അനുബന്ധം 

1)  

ഐറ്റം നമ്പര്  : 2 
എക്സികുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി േയയഗ തീരുതയനങ്ങിില്  സവീകരിച്ച നടപടികി്  
 

Executive Committee  
Decision 

Action Taken 

PENDING ACTIONS ON THE DECISION OF THE 1st EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 

HELD ON 29.8.2017 

Item No 8. Request  from Dr. 

Abey George, Assistant 

Professor, for deputation to TISS 

 

 



Executive Committee  
Decision 

Action Taken 

Executive Committee ratified the 

action to accord sanction for 

deputation. Executive Committee 

decided to select and recruit to fill 

the post of Assistant Professor.  

Director is authorized to take 

necessary action for the selection 

and recruitment. Executive 

committee held on 30.4.2018 

suggested to take action to recruit 

a person in place of Dr Abey 

George by 31st July 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement has been given in 2 Malayalam dailies as 

well as in English daily newspapers and last date of 

application was 3rd November 2018. We have received 

applications from 27 qualified persons. We had approached                   

Gulathi Institute of Finance & Taxation, Centre for 

development Studies etc to conduct the text. However they 

refused.  Finally John Mathai Centre has agreed to conduct 

the online test vide letter no. 2018/01/2836/HQ/E1 dt. 6.12.-

2018. It will be conducted in the second week of January 

2019. 

 

Executive committee dated 24-10-

2018 suggested that the selection 

process to be completed on or 

before 30th November 2018 by 

conducting Online test, Group 

discussion and Interview. It is  also 

decided to constitute an            

Interview Board with the following 

members for the selection: 

i) A senior Official from LSGD 
(from Commissionerate of 
Rural Development/ 
Directorate  of Panchayath/ 
Directorate of Urban Affair)                             

ii) National level expert  
iii) A subject Expert from high 

level academic institution of 
Kerala like University 

iv) Expert from State Planning 
Board  

Action by –Director, KILA 

Item No 13 :Proposal of Bio- Gas 

Plant at KILA- CHRD, 

Kottarakkara 

Work order Issued to M/s M/s.Green Tech, Maruthumkuzhy 

Sasthamangalam, Thiruvananthapuram for the installation 

of Bio-gas plant at KILA-CHRD Kottarakkara on 



Executive Committee  
Decision 

Action Taken 

Approved the proposal and 

directed to invite competitive 

tenders from the empanelled 

agencies. Annual maintenance 

contract, warranty period etc. 

should also be ensured. Executive 

committee held on 30.4.2018 

suggested to take steps to 

complete  the process of 

Installation of Bio gas plant at 

KILA-CHRD, Kottarakara  within 60 

days 

20.08.2018. Work has been completed and it is in operation 

from 12-11-2018 onwards. 

 



 

PENDING ACTIONS ON THE DECISION OF THE 2nd  EXECUTIVE COMMITTEE 

MEETING  HELD ON 30.4.2018 

Item No. 2 ACTION TAKEN 

REPORT ON THE DECISIONS OF 

THE EXECUTIVE COMMITTEE 

HELD ON 29.08.2017 

 

1. Set the compound boundary for 
KILA, Kottarakara Centre. 
 

The Executive committee dated 

24-10-2018 suggested to take 

action to get the  Pattayam of the 

land and correct the boundary line 

in a clear cut way with  

1) Marking boundary with  
stones and proper fencing 

2) Corner lines to be fixed with 
the help of GPS techniques 

3) Temporary fencing should 
be done immediately where 
severe encroachment is 
seen 

4) Steps to install Bio fencing 
using plants like Bamboo, 
Hibiscus, Konna etc 

5) To take action for 
developing vegetation on 
the land utilizing the 
support of 
Kudumbasree/Agri.Dept. 
 

Action by –Smt. Vanajakumari, 

Regional  Director ,Kottarakkara 

 

As per the decisions, steps have been initiated to identify 

the boundary of KILA CHRD campus.   But  it has not been 

fulfilled  because of  the issues in connection with the 

ownership of the land.  The ownership has been vested 

with the Principal, ETC Kottarakkara as per the revenue 

records.   But as per the records maintained in KILA CHRD, 

Commissioner of Rural Development (CRD) vide  Letter 

No.5865/Trg.3/99/CRD dated 28.05.1999 allotted 8.2435 

hectare land to erstwhile SIRD from the property owned by 

ETC Kottarakkara with an instruction that Revenue 

Department will take steps to transfer the land.  

 

 Since then, several requests have been sent to Revenue 

Authorities, but the action is still pending. The matter has 

been brought to notice of the Government and the District 

Collector, Kollam vide letter no. 571/C/1995/SIRD dated 

19/07/2018 with a request to expedite the action.   Now the 

Village Officer, Kottarakkara has requested to furnish the 

details of trees existed in the above mentioned land and the 

same has been submitted. Moreover the Tahasildar (LR) 

has been requested to expedite the action of transferring 

the land on 19/07/2018. A letter to District Collector, Kollam 

with relevant documents of registration of land was sent on 

31.08.2018. On inquiry it is affirmed that the application is 

forwarded to Tahasildar, Kottarakara on 12/11/2018 for 

taking further steps.  

 

Construction of the boundary wall will be done after the  

process of transferring the land to KILA-CHRD has been 

completed.   Until then, temporary arrangements are being 

done like bio-fencing. Steps for fixing temporary fencing 

where severe encroachment is seen using wired net 

completed. (100 Mtrs) 

 

Letter has been forwarded to the Principal Agricultural 

Officer and District Mission Co-Ordinator, Kudumbasree             

Mission, Kollam requesting to inform the possibility for 

cultivation of crops in the land of the Institute(Letter No.  



101/2018/CHRD dated 06.11.2018).No reply has been 

received yet. Also a copy of the letter forwarded to the 

Farm Manager,State Seed Farm, Kottarakara for 

information. Steps have been taken for cutting the trees 

including Rubber in the land owned by the Institute for 

developing vegitation.(Letter requesting valuation of trees 

issued to ACF,KLM on 15/10/2018) 

Decision 
 

Item No.03 :Appointment of two 

Core Faculty on specific areas  

Decision 
 

The Executive committee decided 

the following: 

Recruitment through contract to be 

done for the posts of Faculty in 

“Women & Child Development” 

and “Information Technology “. 

 

1) Faculty in Women & Child 

Development  

Newspaper advertisement was released inviting 

applications for the posts of Core Faculty in ‘Women and 

Child Development’ and received 17 applications for Core 

Faculty in ‘Women and Child Development’. Interview was 

conducted with the board prescribed by the Executive 

Committee. The board recommended Smt. Vinitha M, 

Mathod (H), Irumbuzhi P O, Vadakkumuri, Malappuram . 

Accordingly, Smt. Vinitha M was offered the post and she 

joined on 21.11.2018 

Qualification should include: 

Essential- Post Graduation in 

Women Studies / Gender and 

Development/ similar courses. 

Desirable- Ph.D in related areas, 

publications in accredited journals, 

experience in the related field 

In the case of Core Faculty in 

Women & Child Development 

interview is scheduled on 3rd 

November 2018 with Dr. Mridul 

Eapen( KSPB), Dr. Mithra T ,IAS 

(Additional Secretary , Urban 

Development) and Dr. Mini 

Sukumar ( Head of Women 

Studies, Calicut University). A 

written test & group discussion also 

to be arranged. 

Action by – Director, KILA 

2) Information Technology   



Qualification should include: 

Essential- B.Tech. in Electronics 

and Communications / 

IT/Computer Science / MCA 

(regular course) after graduation in 

Maths/ Science with mathematics 

as one subject. 

Director shall fix the salary as per 

GO (P) No 56/2017/Fin dated 28-

04-2017.  Director is also 

authorized to work out the details 

and the necessary action for 

selection and recruitment on 

contract basis.  

The Executive committee dated 

24-10-2018 suggested the 

following: 

Information Technology: 

Shortlisting   should be done 

considering the grade point of the 

aapplicants. Minimum Grade Point 

is fixed as 8 CGPA. 

KILA to conduct online test for the 

shortlisted candidates 

Group Discussion and iinterview to 

be conducted after online test. 

Knowledge in Malayalam, ability for 

teaching/Communication Skill, 

Website Designing etc are to be 

considered 

Applicants who have studied 

through regular courses in the 

campuses of 

institutions/Universities will be 

given preference. 

Newspaper advertisement was released inviting 

applications for the posts of Core Faculty in ‘Information 

Technology’ on contract basis and  received 781 

applications for Core Faculty in ‘Information Technology’.  

Written test followed by interview will be conducted for the 

Information Technology Faculty .Minimum grade of basic 

qualification shall be either 8 CGPA or 75% of marks (in 

case CGPA is not applicable) in the course identified as 

essential qualification subject to ratification of Executive 

Committee. From the 781 applications received we have 

shortlisted 146 applicants. For conducting online test and to 

prepare rank list we have authorized LBS Centre and they 

have agreed and the test will be conducted in January 

2019.  

Item No.04 :KILA-CTDNRM, Agali 

– non remittance of EPF by 

erstwhile AHADS during the 

period April 2010 to June 2010 

and December 2010 to February 

2012  

As authorized Rs. 44,56,365/- was remitted on 02.06.2018 

towards the payment of statutory dues, damages and 

interest levied under sec 14B AND 7Q of EPF and MP Act 

1952  as per notice dated 8/12/2017  of Employees 

Provident Fund (EPF) Office Calicut.  The savings bank 

account of erstwhile AHADS-CCPRM at Sub Treasury Agali 

has not been transferred to KILA, the matter has been 

taken up with Government vide letter No: 2016/101/2444, 
Decision 



Decision: The Executive committee 

decided and authorized the 

Director, KILA to remit the amount 

and recoup the amount from 

savings bank account of erstwhile 

AHADS-CCPRM at Sub Treasury, 

Agali 

dated: 27/10/2017. LSGD vide letter no. 

IB1/187/2007/LSGD dated 09/08/2018 had asked us on the 

purpose of this account and we have replied vide letter no. 

2016/101/2444 dated. 13-09-2018. 

The Executive committee dated 

24-10-2018 requested the 

Government to expedite the action 

of transferring the savings bank 

account of erstwhile AHADS-

CCPRM at Sub Treasury Agali to 

KILA. 

Action by – Finance & Accounts 

Officer  

Item No.05 :Transfer of 

ownership of vehicles of KILA- 

CTDNRM Agali  

 

Executive committee decided to 

retain the following vehicles and 

transfer the ownership to the 

Director KILA. 

 The ownership of 6 vehicles has been transferred to 

Director, KILA. 

 The Executive Engineer, PWD Mechanical, 

Kozhikode was requested to inspect the vehicles at 

CTDNRM for the fulfillment of condemnation process. 

They have given a Performa requesting the details of 

vehicle along with the estimated expenditure if it is to 

be repaired vide Letter No: D3/SK/2018 dated 25-07-

2018 

 Re-registration process is undertaken for the rest of 

the vehicles; currently the estimates from the 

Government approved workshop has been collected. 

They have started the work to make them roadworthy. 

 

KL-50-4850, Scorpio/KL-50-4705, 

Bolero/KL-50-2650, Mahindra 

Jeep/KL-50-2644, Mahindra Jeep 

/KL-50-4521,Tata Safari/KL-50-

2655, Mahindra Jeep. 

2.All other vehicles should be 

auctioned as per rules after 

receiving assent from PWD 

Mechanical wing 

To auction these vehicles we need to transfer the 

ownership to Director, KILA. To complete this process we 

have to remit  tax arrears and do the required maintenance 

for the test. We have collected the estimate for the 

maintenance from a government approved workshop and 

have entered into an agreement with them for the same. 

They have started the work. Total estimated cost is Rs. 



11.50 Lakh for remit Tax Arrear, Insurance and 

Maintenance 

Details of Vehicles  as follows 

# Vehicle No Type 

Year of  

Mnfr 

Year of  

Reg. 

1.  

KL-09-H-6722 

JEEP 2001 

17-Mar-

01 

2.  

KL-09-H-6721 

3.  

KL-09-H-6720 

MARSHAL 

2000 2001 

4.  

KL-09-F-8468 

ARMADA 

GRAND 1999 

31-Dec-

99 

5.  KL-11-F-9304 TATA SUMO 1997 22-Sep-

97 

6.  

KL-09-J-5073 

AMBASSADOR 

DIESEL CAR 2001 

04-Aug-

01 

7.  

KL-09-H-328 BAJAJ CALIBER 2000 

09-Oct-

00 

8.  

KL-09-H-137 

HERO HONDA  

STREET DELUX 2000 

08-Aug-

00 

9.  

KL-09-H-6686 

ROYAL 

ENFIELD 

BULLET 

2001 
03-Mar-

01 

10.  

KL-09-H-6687 

11.  

KL-09-G-4740 

12.  

KL-09-H-6685 

13.  

KL-09-H-6689 

14.  

KL-09-G-4738 

15.  

KL-09-G-4739 

16.  

KL-09-H-6690 

 

Item No. 11 :Merging the 

Extension Training Centers with 

KILA – follow up 

 

Decision 

  

Request letter submitted to Government. vide letter number 

2018/101/3335 dated 28/07/2018  

 

The Executive Committee 

authorized the Director, KILA, to 

submit a proposal before the 

Government for approval. 

Ownership of land, buildings and 

other equipment’s other than those 

purchased by KILA, are to be kept 



as the property of the 

Commissioner of Rural 

Development. 

Expedite the action from the part of 

Government on the request made 

by the Director KILA as per EC 

decision. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTION TAKEN REPORT ON THE DECISION OF THE 3rd  EXECUTIVE COMMITTEE 

MEETING  HELD ON 09.08.2018 

ITEM NO.04 :BUDGET FOR THE 

YEAR 2018-19 

 

Decision  

Though the Executive 

Committee was satisfied with 

the budget estimate of KILA for 

the year 2018-19 after its 

detailed discussion. Executive 

Committee approved the 

budget estimate 2018-19 with 

also decided to place before 

the next Governing Council for 

approval along with the 

following suggestions : 

The budget for the year 2018-2019 is placed before 

Governing Council held on 07.01.2019 for approval 

 Innovative courses should 
be initiated by each faculty 
and it would be 
considered as a part of 
their Performance 
appraisal and also it 
should generate income. 
through course fee. 

Discussed with faculty team. This will be included while 

preparing the Training Calendar for 2019-20 

 Innovative projects in 
primary sector should be 
organized and RD 
Kottarakkara will be 
entrusted with its 
responsibility. 

The projects are under preparation 

 Best Performance 
Panchayath should be 
identified and 
documented. 

In process.District facilitators and Resource Persons have 

been asked to prepare a long list of such LSGIs and then 

these will be shortlisted before documentation.  RGSA 

District Coordinators have been assigned the task of 

preparing document.  In addition video documentation is 

also in process. Mobile based video documentation training 

has been completed. Field work being initiated. 

 An Innovation Centre 
consisting of officers from 
agriculture sector, 
industries, animal 
husbandry, co-operative 
sector etc. should be 
started. 

Already included in the plan as Innovation and Incubation 

hub for LSGIs. It is part of this that the CANALPY initiative in 

Alleppey is being done in collaboration with IIT Mumbai.  

Also discussions were held with Dean (Extension) of 

Agricultural University and Dean of Co-Operation, Banking & 

Management. 

 Possibility of visiting Sri 
Lanka, Uganda & Vietnam 
by the Panchayath 

Deferred due to flood and post-flood situation. 



President & officials of 
Best Performance 
Panchayath in connection 
with the value addition 
project and exposure visit 
has to be examined. 

 Executive training 
programs for senior 
officials of LSGD from all 
the 5 departments, 
missions and projects. 

In process. Draft modules have been prepared. In the 

meantime officials have been sent to NIRD & PR as well as 

National Productivity Council. Discussions were held with 

IRMA and a team of 22 persons from Panchayath 

Directorate will be provided  training by IRMA  during  17-19 

January 2019. 

The Executive committee dated 

24-10-2018, suggested including 

training programme on Ease of 

Doing Business in the training 

schedule prepared for innovative 

projects and imparting training to 

Grama Panchayat /ULB 

Secretaries at the earliest. 

Action by: Dr. J.B.Rajan, 

Faculty,KILA 

Virtual classes were held. Follow up classes will be done in 

the fourth quarter of 2018-19 

ITEM NO.06 :REGISTRATION 

OF LAND ALLOTTED TO 

ERSTWHILE SIRD (NOW KILA) 

FROM THE PROPERTY OF 

ETC, KOTTARAKARA 

 

Decision  

Executive Committee suggested 

to look into the options of getting 

Pattayam instead of registering 

the land. 

Letter has been given to Dist. Collector along with the 

prescribed application form dated 31/08/2018 for getting 

pattayam and on inquiry it is affirmed that the application is 

forwarded to Tahasildar,Kottarakara on 12/11/2018 for 

taking further steps. 

Meanwhile, considering the application submitted by the 

Principal,KILA-CSED,Kottarakara (erstwhile ETC), a 

meeting has been conducted on 13.11.2018 at 4 PM at 

Collectorate ,Kollam under the chairmanship of District 

Collector and direction has been issued to the survey 

Officials ,Kottarakara Taluk for sketch out the actual land 

owned by the firms/Offices involved in this issue using 

modern equipments. Also noted that 8.2435 hectare land is 

marked to KILA-CHRD (erstwhile SIRD) as per the records 

furnished by Revenue authorities.  

The Executive committee dated 

24-10-2018, decided to expedite 

the action in getting Pattayam to 

the land owned by KILA-CHRD 

Kottarakkara. 

 

Action by: Smt. Vanajakumari , 

Regional Director ,Kottarakkara 

ITEM NO. 07 :APPOINTMENT 

OF FINANCIAL ASSISTANT 

 



The Executive committee 

decided the following: 

 

1) Recruitment through contract  
to be done for the posts of 
FINANCIAL ASSISTANT 

2) Qualification should include 
(Essential): 

First Class M.Com degree/ Pass 

in intermediate of CA/CMA. 

Computer proficiency in Tally 

Software 

Three year experience in 

Commercial Accounting in a 

reputed institution/ Firm 

Remuneration Rs. 35000/- 

Consolidated 

Age limit ; 21 to 35 years 

Advertisement has been given in 2 Malayalam daily as well 

as in English daily newspapers and last date of application 

is 3rd November 2018. We have received 239 applications 

out of which 161 were shortlisted. For conducting online test 

and to prepare rank list we have authorized the Institute of 

Cost Accountants of India, Thrissur chapter vide letter No. 

2018/101/5205/HQ/Asst E1 dated 07.12.2018 and 

accordingly the test was held on 26.12.2018. Ranklist 

finalized and interview will be held in the  second week of 

January 2019. 

The Executive committee dated 

24-10-2018, decided to expedite 

the selection process by 

conducting Test and Interview. 

Communication skill of the 

applicant should be ensured. 

Authorised Director to constitute 

Interview Board and directed to 

conduct interview in a fair and 

transparent way. 

Action by: Director, KILA 

ITEM NO. 09 :CONSTRUCTION 

OF BUILDINGS  ENTRUSTED 

TO M/S.HABITAT TECHNOLOGY 

GROUP, 

THIRUVANANTHAPURAM 

 

Decision  

Decided to collect the explanation 

from former Directors of erstwhile 

SIRD through Commissioner of 

Rural Development and examine 

it and put up to next Executive 

Letter to Commissioner for  Rural Development vide letter 

no. 2018/101/431/CHRD dated 21/10/2018 was sent 

 

Letter addressed to Chairman, Habitat vide letter no. 



Committee. 

Regional Director is entrusted to 

issue letter to intimate Habitat to 

terminate from contract no further 

payments to be granted. 

2018/101/4310/CHRD dated 15/10/2018was sent. Reminder 

letter was sent on 7.12.2018. Reply from their part is yet to 

be received. 

 

The Executive committee dated 

24-10-2018, decided to expedite 

the action to settle the issue. 

Action by: Smt. Vanajakumari, 

Regional Director, Kottarakkara 

ITEM NO.13 :REPORTING  

Decision  

Executive Committee noted and 

approved the above mentioned 

activities. It was suggested to 

engage three interns having 

qualification of  MSW for coaching 

and training the ST/SC students 

for PSC/Banking/Civil service 

etc.by providing remuneration of 

Rs. 10000 per month plus free 

accommodation in Agali center, 

for a period of 1 year on contract 

basis. 

As a first step, information has been spread in Attapady so 

that any MSW students are there. Since we did not receive 

any application, information was shared with MG University 

for conducting campus interview. 

The Executive committee dated 

24-10-2018, noted the action 

taken already done in this regard 

and directed the   Director, KILA 

to organise training to the 

educated youth of Attappady for 

the selection test for  on KAS and 

other exams of PSC  

Action by: Director, KILA 

Noted for action  

Director is asked to prepare and 

submit detailed list of Tribal 

students in Attappady with 

Degree with BEd and PG with 

BEd and professional degrees for 

preparing Data Bank. It is also 

suggested to submit the list at the 

We have collected the detailed list of tribal students in  

Attapady with qualifications (degree with BEd/PG with 

BEd/Professional degree) and forwarded to Dr. T Mithra 

IAS, Additional Secretary vide letter dated 30.11.18 for 

linking them with other departments for employment 



earliest to Dr. T Mithra IAS, 

Additional Secretary for linking 

them to other departments for 

employment opportunity. 

Action by: Deputy Director, 

KILA 

Monitoring by: Dr. T Mithra IAS, 

Additional Secretary(LSGD-U) 

opportunities.  

Executive Committee decided 

and instructed director to take 

further actions on the decisions of 

the meeting immediately after the 

meeting without waiting for the 

approved minutes, in order to 

avoid delay in implementation of 

the decisions of the Executive 

Committee. 

Action by: Deputy Director, 

KILA 

 

 



 

ACTION TAKEN REPORT ON THE DECISION OF THE 4th  EXECUTIVE COMMITTEE 

MEETING  HELD ON 24.10.2018 

ITEM NO. 03 : Filling up of the 

post of Librarian 

 

Decision  

Executive Committee decided to 

keep the proposal in abeyance for 

three months. 

Action by: Director, KILA 

Noted 

ITEM NO. 04 
Filling up of posts Research 

Associates  

Advertisement has been given in 2 Malayalam daily as well 

as in English daily newspapers and last date of application 

was 20 th December 2018. We have received 309 

applications and to be shortlisted. John Mathai Centre has 

agreed to conduct the online test and test will be conducted 

in January 2019. 

 

 

 

Decision  

Executive Committee considered 

the proposal and decided the 

following: 

 

Essential Qualification to be 

modified to include: 

Post-Graduation in 

Mathematics/Statistics/in any 

other subject but with first class 

Graduation 

Mathematics/Statistics with 

Computer proficiency and 

knowledge and experience in 

using statistical package or 

statistical software.  

Desirable: 

Proficiency in Data base 

Management/Software/Big data 

Analytics Data Mining 

Past experience in Data 

Processing/Data Analysis    

Age limit:- 21-40 Years 

Remuneration:- Rs.40,000/- per 

month (Consolidated) 



Action by: Director, KILA 

ITEM NO. 05 
Filling up the vacant / 

Deputation / Daily Wage posts 

in KILA Kottarakkara Centre  

 

Decision  

Executive Committee discussed 

the matter in detail and suggested 

to place the matter in the next 

Governing Council with the 

following remarks: 

1) The qualification for the 
post of Assistants should 
be fixed as Post 
Graduation and 
proficiency in Computer. 

2) The qualification for the 
post of Typist/Data Entry 
Operator/Driver & other 
Last Grade employees 
except PTS should be 
fixed as Plus Two with 
Certificate /Licence in the 
relevant field. 

3) Three Assistant posts 
should be filled up on 
contract basis. 

4) Deputation to the existing 
posts not to be 
encouraged except in the 
cadre of Office  Manager. 
The posts in which the 
employees working on 
deputation basis to be 
filled up on contract basis 
as and when they 
complete their current 
term of deputation. 

Action by: Director, KILA 

This item is placed before the  Governing council held on 

07.01.2019 for approval 

ITEM NO. 06 The regularisation 
of advance amount of Rs. 
22,41,300/- released to AHADS-
CCPRM on 31.03.2014. 

 

Decision  

Executive Committee deferred the 

decision for more details. 

Revised agenda with further details is placed before this EC 

as Item No.13 

 

 



ITEM NO.07 

ANY OTHER ITEM WITH THE 
PERMISSION OF THE CHAIR 

 

Reporting  

 Collaboration with MG 

University 

 IIT Mumbai – KILA 

collaboration - CANALPY  

 Attappady Initiatives 

 City Sanitation Plans 

 Area Development 

Programmes 

 

Reserch Activities to be 

Launched 

Impacts of Decentralization and Decentralized Plan 

Outside Lead Experts:  

 Education – Dr. C. 
Ramakrishnan and Dr. V. 
Sivadasan 

 SC development – Dr. 
Shyjan of Dr. John Mathai 
Centre  

 Tribal development – Dr. 
Jos Chathukulam of Sri 
Ramakrishna Hegde Chair 
for Decentraliation at ISEC 
Bangalore and Dr. C.P 
Vinod of LG Commission 

 Women and Gender 
development – Dr. Mini 
Sukumar (Head of Women 
Studies, University of 
Calicut) and Dr. K.P.N. 
Amritha 

 Health – Dr. B. Ekbal and 
Dr. K.R. Thankappan 

All to be done with KILA faculty 

members as coordinators. 

All the following have been launched  

 Health Sector 

 Education Sector 

 SC Development 

 ST Development 

 Women Development 
 

Training impact assessments Advertisement was given for inviting agencies to conduct 
training impact studies. Four such Studies are 
commissioned on the following training programmes 

1. Child Friendly Local Governance 

2. TQM-ISO 

3. Barefoot Technician Training 

4. Capacity Building for Municipal Officials 



1. New Courses 

Executive Committee decided 

and entrusted Director, KILA to 

launch the following Courses : 

Diploma Courses (possibility of 

collaboration with  MG/ Calicut/ 

CUSAT Universities) 

(i) PG Diploma in LSGIs 

Accounting & Finance 

Management 

Action by – R Girija Devi, 

Finance & Accounts Officer, 

KILA 

In Process 

 (ii)PG Diploma in Urban 

Development and Management 

Action by –Dr. Sunny George, 

Faculty , KILA  

Module Preparation in process 

2. Urban Studies 

Director KILA to study similar 

course designs for urban sector in 

YASHADA. Also authorised to 

engage national level experts for 

designing & handholding of 

programme on Urban  

Governance & Development  

Contacted YASHADA. Awaiting a convenient date from 

them for our Team visiting YASHADA. Mr.Lalit Dashora, an 

Urban Planning Expert from CEPT was approached. He has 

agreed in principle. Suggested to have a capacity needs 

assessment. He has agreed to prepare the methodology for 

the same. 

3. Innovative Ideas for 

Improving Performance 

Achievement  

Suggested to select a few least 

performing Panchayats, 

Municipalities and Block 

Panchayats (five each from 

Municipality,Block Panchayats 

and 10  Grama Panchayats) for 

enhancing their performance in 

Plan implementation. Entrusted 

Director, KILA to create a strategy 

for achieving high performance of 

the selected least performing  

LSGIs by imparting training and 

other necessary support. 

List of LSGIs prepared. They have been contacted. First 

workshop is to be scheduled on 5th January 2019 

Sl.No Name District 

 Municipality 

1 Neyyattinkara Thiruvananthapuram 

2 Mannarkkad Palakkad 

3 Vaikkom Kottayam 

4 Panoor Kannur 

5 Pandalam Pathanamthitta 

6 Tanur Malappuram 

7 Sreekandapuram Kannur 



Action by – Director   ,KILA 

 

8 Wadakkanchery Thrissur 

 Grama Panchayat 

1 Munnar Idukki 

2 Muliyar Kasaragod 

3 Mangalpady kasaragod 

4 Devikulam Idukki 

5 Nelliampathy Palakkad 

6 Badiyadka Kasaragod 

7 Kavalam Alappuzha 

8 Elappara Idukki 

9 Edamalakudy Idukki 

10 Edathala Ernakulam 

11 Kumbala kasaragod 

12 Kizhakkambalam Ernakulam 

13 Thottapuzhassery Pathanamthitta 

14 Cheranallur Ernakulam 

15 Kainakary Alappuzha 

 Block Panchayat 

1 Nilambur Malappuram 

2 Idukki Idukki 

3 Azhutha Idukki 

4 Anchal Kollam 

5 Thodannur Kozhikkode 

 

 

തീരുതയനം : മുന്  േയയഗ തിനുട്സം നടപടി ാിേപ്പയര്ുകളം വിശദതയയി പരിേശയധിച്ച് തയന്റെപ്പായുന്ന നിര്േേശങ്ങി്  
ഉള്പ്ന്റപ്പടുത്തി്ത ി 09/08/2018 ന് എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി തീരുതയനം നടപ്പിലയക്കയന്  ഡയാക്ടര്ക്ക് നിര്േേശം  നല്വകി 
 
ITEM NO. 07 :APPOINTMENT OF FINANCIAL ASSISTANT: -  
 
ഫിനയന്ഷയല്വ  അസിസ്റ്റെിന്റന ന്റതരന്റെടുത്തികുന്ന്നതിനുള്ള ഇെര്വൂ േബയര്ഡില്വ  കില ഡയാക്ടര് , ധനവകുപ്പില്വ  

നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി കൂടയന്റത KUDFC യിന്റല ഫിനയന്സ് തയേനജര് , നഗരകയരയവകുപ്പിന്റല ഫിനയന്സ് 
ഓഫീസര്  എന്നിവരുന്റട പ്രയതിനിധയം കൂടി സയധയന്റതങ്കില്  ഉള്പ്ന്റപ്പടുത്തിവവയന്  നിര്േേശിച്ചു.    

 
 
 



ITEM NO. 09 :CONSTRUCTION OF BUILDINGS  ENTRUSTED TO M/S.HABITAT 
TECHNOLOGY GROUP, THIRUVANANTHAPURAM 
 
ായബിറ്റയറ്റ് ന്റചയര്തയന്  അഡീഷണല്  ചീഫ് ന്റസക്രട്ടാിയുതയയി േനരിട്ട് ചര്ച്ച ന്റചുന്നന്നതിന് ്വശയതയയ 
ക്രതീകരണങ്ങി്  ന്റചുന്നന്നതിന് ശ്രീതതി. വനജയ കുതയരി, ാീജണല്വ  ഡയാക്ടന്റാ ചുതതലന്റപ്പടുത്തി്ത ി. 
 
ITEM NO.13 :REPORTING 
 
MSW ബിരുദം 75% തയര്േക്കയടുത്തികൂടി പയസയയതിനുേശഷം രവര്ഷവര്ഷം കെിയയ്ത വരും ്ദിവയസി േതകലകിില്  
ഇേെണ്ഷിപ്പ്/ഫീല്വഡ് വര്ക്ക് ന്റച ് പരിചയമുള്ളവരില്  നിന്നും അേപക്ഷ ക്ഷണികുന്ന്നതിനയയി കില 
ന്റവബ്സസറ്റില്  പരസയം ന്റചേേണ്ടതയണ്.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-01-2019 ന്റല  
േയയഗ്ത ിന്റെ അജണ്ട കുാിപ്പ്



ഐറ്റം നമ്പര്  : 03 
ഓഡിറ്ററുന്റട നിയതനം സംബന്ധിച്ച് 

 

കിലയുന്റട ന്റതന്റമ്മയായണ്ടം ഓഫ് അേസയസിേയഷനിന്റല കണ്ഡിക 17 ല്  1 (ii)  പ്രകയരം കിലയിന്റല ഓഡിറ്റന്റാ 

നിയതികുന്ന്നതിനും ഫീസ് നിശ്ചയികുന്ന്നതിനുമുള്ള അധികയരം ഗേവര്ണിംഗ് കൗണ്സിലില്  നിക്ഷിപ്തതയണ്. 

 2018 ജനുവരി തയസ്ത ില്  ഓഡിേറ്റഴ്സ് പയനല്  േശകരികുന്കയും ്യതില്  നിന്നും M/s. SKV Associates, 

Chartered Accountant,, Thrissur എന്ന സ്ഥയപനന്റ്ത  2017-18   സയമ്പ്ത ിക വര്ഷ്ത ിന്റല 

കണകുന്കള്പ്   ഓഡിറ്റ ് ന്റചുന്നന്നതിന് 75,000/ രൂപ ഓഡിറ്റ് ഫീ നിരക്കില്വ  നിയതികുന്വയന്  16.01.2018 ല്  

േചര്ന്ന ഗേവര്ണിംഗ് കൗണ്സില്  േയയഗ്ത ില്  തീരുതയനിച്ചു.  ്യത് പ്രകയരം 2017-18 സയമ്പ്ത ിക 

വര്ഷ്ത ിന്റല കണകുന്കി്   ഓഡിറ്റ് നട്ത ി ഓഡിറ്റ് ാിേപ്പയര്ട്ട് 05/08/2018 ല്  ഒപ്പുന്റവച്ച് നല്വകുകയും  

ന്റചയ്തു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റഡ് േസ്റ്ററ്റ്ന്റതെ് ഓഫ് അന്റക്കൗണ്ടസ്ം ഓഡിറ്്റ ാിേപ്പയര്ും  09.08.2018 ല്വ  േചര്ന്ന 

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പികുന്കയും പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി വിശദതയയി പരിേശയധിച്ച് അംഗീകയരേ്ത യന്റട 

ഗേവര്ണിംഗ് കൗണ്സില്  മുമ്പയന്റക സതര്പ്പിക്കയന്  തീരുതയനിച്ചു.  ്യതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ില്വ  2017-18 

സയമ്പ്ത ിക വര്ഷ്ത ിന്റല ഓഡിറ്റഡ് േസ്റ്ററ്റ്ന്റതെ് ഓഫ് അന്റക്കൗണ്ട്സം ഓഡിറ്റ് ാിേപ്പയര്ും  7.1.2019ല്വ  

േചരുന്ന ഗേവര്ണിംഗ് കൗണ്സിലിന്റെ അംഗീകയര്ത ിനയയി സതര്പ്പിച്ചിുള്ളതയണ്.   

 2018-19 സയമ്പ്ത ിക വര്ഷ്ത ിന്റല കണകുന്കി്  ഓഡിറ്റ ് നടവന്നതിന് M/s. SKV Associates, 

Chartered Accountant,, Thrissur എന്ന സ്ഥയപനന്റ്ത  നിലവിലുള്ള ഓഡിറ്റ് ഫീ നിരക്കില്വ  തന്റന്ന 

നിയതികുന്ന്നതിനുള്ള അംഗീകയര്ത ിനയയി ഗേവര്ണിംഗ് കൗണ്സിലിന്റെ മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നതിനുള്ള 

അനുതതിക്കയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പികുന്ന്നു. 

 

തീരുതയനം 2018-19 സയമ്പ്ത ിക വര്ഷ്ത ിന്റല കണകുന്കി്  ഓഡിറ്റ് നടവന്നതിന് M/s. SKV Associates, 

Chartered Accountant,, Thrissur എന്ന സ്ഥയപനന്റ്ത  നിലവിലുള്ള ഓഡിറ്റ് ഫീ നിരക്കില്  തന്റന്ന 

നിയതികുന്ന്നതിനും അംഗീകയര്ത ിനയയി ഗേവര്ണിംഗ് കൗണ്സിലിന്റെ മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്വയനും തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ഫിനയന്സ് ്െ് അന്റക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്  കില  



ഐറ്റം നമ്പര്  : 04 

കിലയില്വ  േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി (NPS)നടപ്പയകുന്ന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 
 
1.4.2013 മുതല്  കിലയില്  േജയലിയില്  പ്രേവശികുന്ന്ന  സ്ഥിരം ജീവനക്കയര്ക്ക് പങ്കയിി്ത  ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി 

ബയധകതയണ്. 1.4.2013 നു േശഷം തയന്റെ പായുന്ന ജീവനക്കയര്  േജയലിയില്  പ്രേവശിച്ചിുണ്ട്. 

 ക്രത 

നമ്പര്  

േപര്, തസ്തിക േജയലിയില്വ  

പ്രേവശിച്ച തീയതി 

1.  ശ്രീതതി നിനി. പി.പി., കലയസി 27.04.2015 

2.  ശ്രീ. ശിവപ്രസയദ് ടി, കലയസി 21.05.2018 

3.  ശ്രീതതി തഞ്ചു. ഒ., അസിസ്റ്റെ് സലേോിയന്  19.09.2018 

 
േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി നടപ്പിലയകുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് തയർഗ്ഗ നിർേേശങ്ങള്പ്ക്കയയി 02.07.2015 ല്  

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പികുന്കയും ്യത് സര്ക്കയരിന്റെ തയര്ഗ്ഗനിര്േേശങ്ങാക്കയയി 

സതര്പ്പികുന്വയന്  എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുതയനിച്ചു.  പ്രസ്തുത തീരുതയനം 10.8.2015 ല ് സര്ക്കയരിന്റെ 

തയര്ഗ്ഗനിര്േേശങ്ങാക്കയയി സതര്പ്പികുന്കയും ്യതിന് തറുപടി ലഭിക്കയ്ത തിനയല്  17.5.2017 ല്  

സർക്കയരിേലക്ക് വീവര്ഷം ഒരു ഓർമ്മകുന്ാിപ്പ് അയകുന്കയുണ്ടയയി.  

 
30.12.2017 തീയതിയിന്റല ന്റല നം.തസവഭവ(ഐ.ബി)2 /415/2015 തസവഭവ നമ്പർ സർക്കയർ ക്ത ില്  

്വശയന്റപ്പട്ട പ്രകയരം 1.4.2013 ന് േശഷം േജയലിയില്  പ്രേവശിച്ച ജീവനക്കയരുന്റട എണ്ണം, േപയ് ന്റെയില് , േദശീയ 

ന്റപന്ഷന്   പദ്ധതി നടപ്പിലയകുന്േമ്പയി്  ടി ജീവനക്കയർ അടയ്ക്േക്കവര്ഷന്ന വിാിതവം ്നുപയതികതയയി കിലയില്  

നിന്നും അടേക്കണ്ട വിാിതം, സർക്കയർ ധനസായയം ഇല്ലയന്റത ജീവനക്കയർ അടയ്ക്േക്കവര്ഷന്ന വിാിത്ത ിന് 

്നുപയതികതയയി കിലയില്വ  നിന്നും അടേക്കവര്ഷന്ന വിാിതം അടകുന്വയനുള്ള സയമ്പ്ത ികഭദ്രത കിലയ്ക്കുണ്ട് 

എന്നിങ്ങന്റനയുള്ള വിശദതയയ വിവരങ്ങള്പ്  അടങ്ങിയ തറുപടി ക്ത ് 10.01.2018 ല്  സർക്കയരിേലക്ക് 

സതർപ്പികുന്കയുണ്ടയയി. നയിിത് വന്റര ഇത് സംബന്ധിച്ച് തയർഗ്ഗനിർേേശങ്ങന്റിയന്നും ലഭയതയയിട്ടില്ല. 

 
േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി നടപ്പയക്കിയിുേണ്ടയ ഇന്റല്ലങ്കില് , എന്തുന്റകയണ്ട്, എന്നിങ്ങന്റന നിയതസഭ േചയദയങ്ങളം 

ലഭിച്ചതിന് േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി നടപ്പയകുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കയരില്  നിന്ന് തയർഗ്ഗനിർേേശങ്ങി്  

ലഭിക്കയ്ത  സയാചരയതയയതിനയല്വ  പദ്ധതി നടപ്പയക്കയന്  സയധിച്ചിട്ടില്ലയന്റയന്ന തറുപടിയയണ് നല്വകിയിുള്ളത്. 

കൂടയന്റത ജീവനക്കയരും നിരന്തറരം ഇത് സംബന്ധിച്ച് േചയദയങ്ങള്പ്  ഉന്നയികുന്ന്നുണ്്ട.  

ഈ സയാചരയ്ത ില്വ  േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി നടപ്പയകുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് South Indian Bank ന്റെ തൃശ്ശൂരുള്ള  

തിരൂർ േയഞ്ചിന്റെ ന്റപ്രയേപ്പയസല്വ  കിലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിുണ്ട്. പ്രസ്തുത ന്റപ്രയേപ്പയസല്  പ്രകയരം (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം 

(അനുബന്ധം II േപജ് 68 മുതല്  70 വന്റര) േദശീയ ന്റപന്ഷന്   പദ്ധതി നടപ്പിലയകുന്ന്നതിേലക്കയയി തയന്റെ 

പായുന്ന പ്രയരംഭ നടപടികാ സവീകരിേക്കണ്ടതയണ്. 

 

(1) ബയങ്കുതയയി  MoU ഒപ്പുന്റവക്കണം 



(2) MoU ന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ില്  South Indian Bank കിലയ്ക്ക് േകയര്പ്പോറ്റ് രജിേരേഷന്  NPS 

ഐ.ഡി.നമ്പർ ലഭയതയകുന്കയും തുടർന്ന് ജീവനക്കയർകുന്ള്ള Subscription Registration 

Number ലഭയതയക്കി ന്റകയണ്ട് േദശീയ ന്റപന്ഷന്   പദ്ധതി നടപ്പിലയക്കയവന്നതയണ്. 

 
സര്ക്കയരില്  നിന്നും നയിിതുവന്റര തയർഗ്ഗനിർേേശങ്ങി്  ലഭിക്കയ്ത  സയാചരയ്ത ില്  South Indian Bank 

മുകയന്തറിരം  നടപ്പയകുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുതയന്ത ിനയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക  സതര്പ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : കിലയില്വ  േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി നടപ്പയകുന്ന്നതിന് South Indian Bank സതര്പ്പിച്ച ന്റപ്രയേപ്പയസല്  

പരിഗണിച്ചുന്റക്കയണ്ട്  South Indian Bank  മുകയന്തറിരം കിലയില്  േദശീയ ന്റപന്ഷന്  പദ്ധതി നടപ്പയകുന്ന്നതിന് 

അംഗീകരിച്ചു.  ്യത് ഗേവര്ണിംഗ് ന്റകൗണ്സിലിന്റെ അംഗീകയര്ത ിനയയി സതര്പ്പിക്കയനും തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില  

 



ഐറ്റം നമ്പര്  : 05 
കിലയിന്റല രണ്ട് പയര്ട്ട് സടം സവീപ്പര്തയർക്ക് ന്റപന്ഷന്  ്നുകൂലയം അനുവദികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

 01.02.2011 ന്റല സര്ക്കയര്  ഉ്ത രവ് നം. 75/2011/തസവഭവ പ്രകയരം കില ജീവനക്കയര്ക്ക് ന്റപന്ഷന്  
പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് സര്ക്കയര്  ഉ്ത രവ് ലഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് കില സതര്പ്പിച്ച "KILA Employees Pension 
Rules" േഭദഗതികേിയന്റട 24.10.2014 ന്റല G.O.(MS) No.188/2014/LSGD ഉ്ത രവപ്രകയരം സര്ക്കയര്  

അംഗീകരിച്ച് ഉ്ത രവയയിുണ്ട് (ഉ്ത രവിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ന്റചുന്നന്നു. അനുബന്ധം III േപജ് 
71 മുതല്  72 വന്റര) ്യതില്വ  01.04.2013 നു േശഷം േജയലിയില്  പ്രേവശികുന്ന്ന സ്ഥിരം 

ജിവനക്കയർക്ക് “National Pension Scheme” ബയധകതയക്കിയിുണ്ട്.   

 29.09.2009 സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം. 190/2009/തസവഭവ സര്ക്കയര്  ഉ്ത രവ് പ്രകയരം, (ഉ്ത രവിന്റെ 

പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ന്റചുന്നന്നു. അനുബന്ധം IV േപജ് 73 മുതല്വ  74 വന്റര)  കിലയില്വ  17 
വര്ഷേ്ത യിതയയി കരയര് /ദിവസേവതനയടിസ്ഥയന്ത ില്വ  േജയലിന്റചയ്തുവന്നിരുന്ന സവീപ്പര്തയരില്  55 
വയസ്സ് കെിെ 4 േപന്റര പയര്ട്ട്സടം  ജീവനക്കയരയയും 50 വയസ്സിനു തയന്റെയുള്ള 5 േപന്റര ഫുാസടം 
ജീവനക്കയന്റര  സ്ഥിരന്റപ്പടുത്തി്ത ിയത് അനുസരിച്ച്  01.10.2009 മുതല്  ടി ജീവനക്കയർക്ക് സ്ഥിര നിയതനം 

നല്വകിയിുണ്ട്.  പ്രസ്തുത ജീവനക്കയര്  2006 ഏപ്രില്വ  തയസം മുതല്  കിലയില്  ‘എേലയയീസ് േപ്രയവിഡെ് 

ഫണ്ട് െീതില്വ ’ ്നുകൂലയം ബയധകതയക്കിയിുള്ളതയണ്.   

  സ്ഥിര നിയതനം നല്വകിയ 4 പയര്ട്ട്സടം സവീപ്പര്തയരില്  ഒരയാ സര്വീസിലിരിന്റക്ക തരണന്റപ്പടുത്തികയും 
തന്ററ്റയരയാ ശയരീരിക അസവസ്ഥതകന്റി തുടര്ന്ന് സര് വീസില്  നിന്ന് സവയം വിരതികുന്കയുമുണ്ടയയി.  
30.11.2018 ല്  70 വയസ്സ് പൂര്്ത ിയയയ പയര്ട്ട്സടം ജീവനക്കയരിയയയ ശ്രീതതി ഇന്ദിര. ടി.ജി. 
വിരതികുന്കയും   തന്ററ്റയരു പയര്ട്ട്സടം സവീപ്പര്  ്യ ശ്രീതതി ോയസകുന്ട്ടി  സര്വീസില്  തുടരുകയുതയണ്. 
േസവനകയലയവധി 31.05.2025 വന്റരയയണ്. 

 പയര്ട്ട്സടം ജീവനക്കയര്  എല്ലയവരും 55 വയയസ്സിന് േശഷം  ഇ.പി.എഫ്.  െീതില്വ  അംഗതവം 
സവീകരിച്ചതിനയല്വ  പ്രസ്തുത ജീവനക്കയർക്ക് ഇ.പി.എഫ് ന്റപന്ഷന്  ്നുകൂലയം ലഭികുന്കയില്ല. ഇവർ 
കില ന്റപന്ഷന്  െീതില്  ഉാന്റപ്പടുത്തി്ത ണന്റതന്നും അഭയര്ിിച്ചിുണ്ട്.  സർക്കയരിന്റെ പയർട്ട് സടം 
കണ്ടിജെ് ജീവനക്കയർകുന്ള്ള ന്റപന്ഷന്  റൂി്  പ്രകയരം നിലവില്  10 വര്ഷം േസവനം പൂര്്ത ിയയകുന്ന്ന 
പയര്ട്ട്സടം ജീവനക്കയര്ക്ക് തിനിതം ന്റപന്ഷന്  4400/- രൂപക്ക് അര്ാതയുണ്ട്. (ഉ്ത രവിന്റെ പകർപ്പ് 

ഉള്ളടക്കം ന്റചുന്നന്നു അനുബന്ധം V േപജ് 75 മുതല്  80 വന്റര) 
 സർക്കയർ ഉ്ത രവ് പ്രകയരം കില ന്റസല്വഫ് സഫനയന്സിംഗ് ന്റപന്ഷന്െീതില്  കില ന്റാഗുലർ 

ജിവനക്കയർക്ക് തയത്രതയണ് ബയധകതയക്കിയിുള്ളത്.  
സർക്കയരിന്റല പയർട്ട് സടം കണ്ടിജെ് ജീവനക്കയർകുന്ള്ള ന്റപന്ഷന്  റൂി്  ന് സതയനതയയി കിലയിന്റല രണ്ട് 

പയർട്ട് സടം ജീവനക്കയർക്ക് ന്റപന്ഷന്  നല്വകുന്നതിനു േവണ്ട തുടർനടപടി സംബന്ധിച്ച തീരുതയന്ത ിനയയി 

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : സർക്കയരിന്റല പയർട്ട് സടം കണ്ടിജെ് ജീവനക്കയർകുന്ള്ള ന്റപന്ഷന്  റൂി്  ന് സതയനതയയി 

കിലയിന്റല രണ്ട് പയർട്ട് സടം ജീവനക്കയർക്ക് ന്റപന്ഷന്  നല്വകുന്നതിനുള്ള ന്റപ്രയേപ്പയസല്  അടുത്തി്ത  

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പിക്കയന്  നിര്േേശിച്ചു.   

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില  



ഐറ്റം നമ്പര്  : 6 

6. അനയത്ര േസവനം സംബന്ധിച്ച് 

6.1  കിലയില്  അനയത്ര േസവന കയലയവധി ദീര്ിിപ്പികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

6.1.1 കിലയിന്റല ക്ലര്ക്ക് തസ്തികയിേലക്ക് അനയത്ര േസവനം ദീര്ിിപ്പികുന്ന്നത് 

16/01/2018 ന്റല സര്ക്കയര്  ഉ്ത രവ് (സയധയ) നം.144/2018/തസവഭവ പ്രകയരം േകരി േസ്റ്ററ്റ് ന്റസന്ാര്  

േഫയര്  അഡവയന്്ഡ് പ്രിന്ാിംഗ് ്ന്ന്റ െയിനിംഗ്(സി.്പ്റ്റ്റിന്റല) ഇന്സെ്റ്റരര്  (പ്രിന്ാിംഗ്) 

തസ്തികയില്വ  േജയലി ന്റച ിരുന്ന ശ്രീതതി സിന്ധു ്ര്  (ശമ്പി ന്റെയില്വ -16150-29180 (പ്രി-ാിസവ്ഡ്) 

ഒരു വര്ഷേ്ത ക്ക് കിലയില്  ക്ലര്ക്ക് തസ്തികയിേലക്ക് അനയത്ര േസവനം അനുവദിച്ച് ഉ്ത രവയയിരുന്നു.  

്യതുപ്രകയരം ശ്രീതതി. സിന്ധു. ്ര്  27/01/2018 ല്  കിലയില്  േജയലിയില്  പ്രേവശികുന്കയും ടിയയളന്റട 

അനയത്ര േസവന കയലയവധി 26/01/2019 ല്  അവസയനികുന്കയയണ്.  തുടര്ന്ന് ഒരു വര്ഷേ്ത ക്ക് കൂടി 

കിലയില്വ  അനയത്ര േസവന കയലയവധി ദീര്ിിപ്പിച്ചു നല്വകുന്നതിന് എതിര്പ്പില്ല എന്ന് സി. ്പ്റ്റ്്റ 

അാിയിച്ചിുണ്ട്.   കിലയില്വ  നിലവില്  19000-43600 (പ്രി-ാിസവ്ഡ് 9940-16580) ശബി ന്റെയില്വ  9 

തസ്തികകിയണ് ഉള്ളത്. ്യതില്വ  മൂന്ന് സ്ഥിരം ജീവനക്കയരും ഒരു അനയത്ര േസവന വയവസ്ഥയിലും 

ബയക്കി 5 തസ്തികയില്  ദിവസ േവതയനയടിസ്ഥയന്ത ിലയണ് ജീവനക്കയർ േജയലി ന്റച ് വരുന്നത്.   

ശ്രീതതി. സിന്ധു. ്ര്  ന് അനയത്ര േസവനം പ്രകയരം ഒരു വര്ഷേ്ത ക്ക് കൂടി ദീർിിപ്പികുന്ന്നത് 

സംബന്ധിച്ച് തീരുതയന്ത ിനയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പികുന്ന്നു.   

 

തീരുതയനം : ശ്രീതതി. സിന്ധു. ്ര്  ന് അനയത്ര േസവനം ഒരു വര്ഷേ്ത ക്ക് കൂടി ദീർിിപ്പികുന്ന്നതിന് 

അംഗീകയരം നല്വകുവയന്  തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില  

6.1.2 കില-ന്റകയട്ടയരക്കര ന്റസെിന്റല ോയസ്റ്റല്വ  തയേനജർ തസ്തികയില്  അനയത്ര േസവനകയലയവധി 

ദീർിിപ്പികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

കില സി.എച്ച്.്ർ.ഡിക്ക് 100 പരിശീലനയർിികന്റി ഉാന്റക്കയള്ളയൻ പയക്ത ിലുള്ള രണ്ട് 

ോയസ്റ്റലുകാ നിലവിലുണ്ട്.പരിശീലനയർിികാക്ക് ്ായരം പയകം ന്റചയ്തു നൽകുന്നതിനയയുള്ള 

ന്റതസ്സം നിലവിലുണ്ട്. ന്റതസ്സിേലയും ോയസ്റ്റലിേലയും ജീവനക്കയരുന്റട േജയലികാക്ക് േതൽേനയട്ടം 

വാികുന്ന്നത് ോയസ്റ്റൽ തയേനജർ ്ണ്.കൂടയന്റത പരിശീലനയർിികാക്ക് ്വശയതയയ 

സയധനങ്ങളന്റട സൂക്ഷിപ്പുകയരനും ോയസ്റ്റൽ തയേനജർ ്ണ്. ്യതിനയൽ സ്ഥയപന്ത ിന്റെ 

സഗതതയയ നട്ത ിപ്പിന് ടി തെികയിൽ ഒരു ഉേദയയഗസ്ഥൻ സ്ഥയപന്ത ിന്/ഇൻസ്റ്റിടൂട്ടിന് 

അനിവയരയതയണ്. കൂടയന്റത ോയസ്റ്റലിേലയും ന്റതസ്സിേലയും ഇലക്ട്രിക്കൽ, ലംബിംഗ് േജയലികാ 

യഥയസതയം അനുേയയജയരയയ േജയലിക്കയന്റര ഉപേയയഗിച്ച് ന്റചേിപ്പികുന്യും കൃതയതയയ േതൽേനയട്ടം 

വാികുന്കയും ന്റചയ്തു വരുന്നതും ോയസ്റ്റൽ തയേനജരയണ്. 

തേേശസവയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 06.01.2017-ന്റല G.O(Rt) No.28/2017/LSGD ഉ്ത രവ് പ്രകയരം 

ഇരിക്കൂർ േലയക്ക് ഓഫീസിന്റല ന്റാഡ് അന്റക്കൗണ്ടെ് ്യ ശ്രീ.ജി.്ർ.തണികണ്ഠൻ ന്റകയട്ടയരക്കര, 

കില-സി.എച്ച്.്ർ.ഡി (മുൻ എസ്.ഐ.്ർ.ഡി)-യിന്റല ോയസ്റ്റൽ തയേനജർ തസ്തികയിേലക്ക് 

ഒരു വർഷേ്ത ക്ക് അനയത്ര േസവനം വെി നിയതിതനയകുകയും . ടിയയന്റെ േസവന കയലയവധി 

08.01.2018-ൽ അവസയനിച്ചതിന്റന തുടർന്ന് തേേശസവയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 09.01.2018-ന്റല G.O(Rt) 

No.224/2018/LSGD നമ്പർ ഉ്ത രവ് പ്രകയരം േസവന കയലയവധി ഒരു വർഷേ്ത ക്ക് കൂടി 

ദീർിിപ്പിച്ച് ഉ്ത രവയയിുണ്ട്. ടി ഉ്ത രവ പ്രകയരം 08.01.2019 ല്വ  േസവന കയലയവധി 



അവസയനികുന്ന്ന സയാചരയ്ത ിൽ  ഒരു വർഷേ്ത ക്ക് കൂടി േസവന കയലയവധി ദീർിിപ്പികുന്ന്നതിന് 

ടിയയൻ അേപക്ഷ സതർപ്പിച്ചിുണ്ട്  

എന്നയൽ കില സി.എച്ച്.്ർ.ഡിയിൽ ഒെിവള്ള തസ്തികകിിേലകുന്ള്ള നിയതനരീതിയും 

വിദയയഭയയസേയയഗയതയും പുനർനിശ്ചയികുന്വയനും ടി തസ്തികകിിേലകുന്ള്ള അനയത്ര േസവനം വെിയുള്ള 

നിയതനം നിരുത്സയാന്റപ്പടുത്തിേ്ത ണ്ടതയണ് എന്നുമുള്ള നിർേേശങ്ങാ ഉാന്റപ്പടുത്തി്ത ിയുള്ള 

വിശദയംശങ്ങാ കില,ഗേവണിംഗ് ന്റകൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കയയി സതർപ്പികുന്വയൻ 24/10/2018-

ന്റല കില,എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി േയയഗം തീരുതയനിച്ചിരുന്നതിനയൽ േസവന കയലയവധി  09.01.2019 മുതൽ 

ഒരു വർഷേ്ത ക്ക് കൂടി നീട്ടി നൽകണന്റതന്ന ശ്രീ.ജി.്ർ.തണികണ്ഠന്റെ അേപക്ഷ എക്സികൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക പരിഗണനയ്ക്കയയി സതർപ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : ശ്രീ.ജി.്ർ.തണികണ്ഠന്റെ അനയത്ര േസവനം ഒരു വര്ഷേ്ത ക്ക് കൂടി ദീർിിപ്പികുന്ന്നതിന് 

അംഗീകയരം നല്വകുവയന്  തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ാീജണല്വ  ഡയാക്ടര് ,  ന്റകയട്ടയരക്കര 

6.2  കിലയില്  നിന്ന് അനയത്ര േസവനം നല്വകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

6.2.1  NIRD &PR, സാദരയബയദിേലക്ക് അനയത്ര േസവനയടിസ്ഥയന്ത ില്  േപയകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

കിലയിന്റല അേസയസിേയറ്റ് ന്റപ്രയഫസ്സർ, (പഞ്ചയയ്ത ീരയജ്) തസ്തികയില്വ  േജയലി ന്റച ് വരുന്ന 

േഡയ പീറ്റര്  എം രയജ്, നയഷണല്വ  ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് റൂാല്  ന്റഡവലപ്പ്ന്റതന്ാ് ്ന്ാ് പഞ്ചയയ്ത ീരയജ് 

(NIRD &PR), സാദരയബയദിേലക്ക് അനയത്ര േസവന വയവസ്ഥയില്  ന്റപ്രയഫസര്  തസ്തികയിേലക്ക് 

അേപക്ഷികുന്ന്നതിന് നിരയേക്ഷപ പത്രം (NoC) നല്കണന്റതന്ന് അേപക്ഷിച്ചിരുന്നു. 15.11.2018 ്ണ് 

അേപക്ഷ നല്വേകണ്ട അവസയന തീയതി എന്നതിനയല്  എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുന്റട സയധൂകരണ്ത ിന് 

വിേധയതയയി നിരയേക്ഷപ പത്രം (NoC) കിലയില്  നിന്ന് നല്കിയിുണ്ട്.  ഡയാക്ടറുന്റട ഈ നടപടി 

സയധൂകരണ്ത ിനും അംഗീകയര്ത ിനുതയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : ഡയാക്ടറുന്റട നടപടി സയധൂകരിച്ചു.  കിലയിന്റല അേസയസിേയറ്റ് ന്റപ്രയഫസ്സർ, 

(പഞ്ചയയ്ത ീരയജ്) തസ്തികയില്വ  േജയലി ന്റച ് വരുന്ന േഡയ പീറ്റര്  എം രയജ്, നയഷണല്വ  ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ഓഫ് റൂാല്വ  ന്റഡവലപ്പ്ന്റതന്ാ് ്ന്ാ് പഞ്ചയയ്ത ീരയജ് (NIRD &PR), സാദരയബയദിേലക്ക് അനയത്ര 

േസവന വയവസ്ഥയില്വ  േജയലി ന്റചുന്നന്നതിനുള്ള അേപക്ഷ പരിഗണിേക്കണ്ടതിന്റല്ലന്ന് തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില  

6.2.2  IMG യിേലക്ക് അനയത്ര േസവനയടിസ്ഥയന്ത ില്വ  േപയകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് – 

കിലയിന്റല അേസയസിേയറ്റ് ന്റപ്രയഫസ്സർ, (ലയനിംഗ്, തയേനജ്ന്റതെ് ്െ് ന്റഡവലപ്പ്ന്റതെ്) 

തസ്തികയില്വ  േജയലി ന്റച ് വരുന്ന േഡയ.ന്റജ.ബി.രയജന്   തിരുവനന്തറപുരന്റ്ത  Institute of Management 

in Government (IMG)യിേലക്ക് അനയത്ര േസവനയടിസ്ഥയന്ത ില്വ  േജയലിക്ക് അേപക്ഷികുന്ന്നതിനയയി  

നിരയേക്ഷപ പത്രം (എന് .ഒ.സി) നല്വ ണന്റതന്ന് അേപക്ഷിച്ചിരികുന്ന്നു. തിരുവനന്തറപുരവള്ള കുടുത്തിംബ്ത ില്വ  

ടിയയന്റെ സയന്നിദ്ധയം ്വശയതയയി വന്നിരികുന്ന്നു എന്നതയണ് അേപക്ഷയില്വ  പരതയർശിച്ചിരികുന്ന്നത്. 

േഡയ.ന്റജ.ബി.രയജന് നിരയേക്ഷപ പത്രം (എന് .ഒ.സി) നല്വ കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുതയന്ത ിനയയി 

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു. 

 

തീരുതയനം : കിലയിന്റല അേസയസിേയറ്റ് ന്റപ്രയഫസ്സർ, (ലയനിംഗ്, തയേനജ്ന്റതെ് ്െ് ന്റഡവലപ്പ്ന്റതെ്) 

തസ്തികയില്വ  േജയലി ന്റച ് വരുന്ന േഡയ.ന്റജ.ബി.രയജന്   തിരുവനന്തറപുരന്റ്ത  Institute of Management 

in Government (IMG)യിേലക്ക് അനയത്ര േസവന വയവസ്ഥയില്വ  േജയലി ന്റചുന്നന്നതിനുള്ള അേപക്ഷ 

പരിഗണിേക്കണ്ടതിന്റല്ലന്ന് തീരുതയനിച്ചു.   



ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില  
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േഡയ.ഉമ്മൻ േജയൺ , ന്റപ്രയഫസർ (പലിക് അഡ്മിനിേരേഷൻ ) വിരതികുന്േമ്പയാ ഒെിവണ്ടയകുന്ന 

തസ്തികയിൽ നിയതനം നടവന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

 

കില- സി.എച്ച്.്ർ.ഡി-യിൽ ന്റപ്രയഫസർ (പലിക് അഡ്മിനിേരേഷൻ) ്യി േജയലി ന്റചയ്തുവരുന്ന 

േഡയ.ഉമ്മൻ േജയൺ 28.02.2019 തീയതി േസവന്ത ിൽ നിന്നും വിരതികുന്ന്നതിനയൽ ടി തസ്തികയില്  

01.03.2019-മുതൽ നിയതനം നടവന്നതിന് അനുതതിക്കയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു . 

 

പ്രസ്തുത തസ്തികയിേലക്ക് തയന്റെപ്പായുന്ന േയയഗയതകാ നിശ്ചയിക്കയവന്നതയണ്.  

അടിസ്ഥയന േയയഗയത : 

1. പലിക് അഡ്മിനിേരേഷനിേലയ പലിക്ക് ഫിനയന്സിേലയ ബിരുദയനന്തറര ബിരുദം 

2. പി.എച്ച്.ഡി യും ഉയർന്ന നിലവയരമുള്ള കൃതികാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചും UGC 

ലിസ്റ്റുന്റച ിരികുന്ന്ന േജർണലുകിിേലയ അന്തറര്േദശീയ അംഗീകയരമുള്ള 

ജര്ണലുകിിേലയ ചുരുങ്ങിയത് 10 ഗേവഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങി്  

3. കംപൂട്ടർ പരിജ്ഞയനം  

ന്റപ്രയഫസ്സർക്ക് ്വശയതയയ പ്രവൃ്ത ി പരിചയം  

1. അംഗീകൃത വിദയയഭയയസ/പരിശീലന സ്ഥയപനങ്ങിിൽ കുാെത് 10 വർഷന്റ്ത  

അധയയപന/പരിശീലക പരിചയം  

2. േദശീയ/അന്തറർ േദശീയ ന്റസതിനയർ/ശില്പശയലകിിന്റല പങ്കയിി്ത ം. 

3. തേേശ ഭരണവേതയന്റയയ േലയക്കല്വ  ഫിനയന്സിേലയ കുാെത് 5 വര്ഷം ഗേവഷണ 

പരിചയന്റതയ ഇേത വിഷയങ്ങിില്വ  പരിശീലകന്റനന്ന നിലയിലുള്ള പരിചയേതയ. 

4. തലയയി ഭയഷയ പരിജ്ഞയനം 



തീരുതയനം : അസിസ്റ്റെ് ന്റപ്രയഫസര്  തസ്തികയിേലക്ക്  അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കയന്  തീരുതയനിച്ചു.  തയന്റെപ്പായുന്ന 

േയയഗയതകള്പ്  തയനദണ്ഡതയക്കയന്  തീരുതയനിച്ചു.   

  അടിസ്ഥയന േയയഗയത : 

1. പലിക് അഡ്മിനിേരേഷനിേലയ പലിക്ക് ഫിനയന്സിേലയ ബിരുദയനന്തറര ബിരുദം / MBA 

in  Finance അന്റല്ലങ്കില്വ   Organisation Developmen (regular course) 

2. പി.എച്ച്.ഡി  

3.  ഉയർന്ന നിലവയരമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികാ - UGC ലിസ്റ്റുന്റച ിരികുന്ന്ന 

േജർണലുകിിേലയ അന്തറര്േദശീയ അംഗീകയരമുള്ള േജര്ണലുകിിേലയ ചുരുങ്ങിയത് 5 

ഗേവഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങന്റിങ്കിലും 

4. കംപൂട്ടർ പരിജ്ഞയനം  

പ്രവൃ്ത ി പരിചയം :  

1. അംഗീകൃത വിദയയഭയയസ/പരിശീലന സ്ഥയപനങ്ങിിൽ കുാെത് 5 വർഷന്റ്ത  

അധയയപന/പരിശീലക പരിചയം  

2. േദശീയ/അന്തറർ േദശീയ ന്റസതിനയർ/ശില്പശയലകിിന്റല പങ്കയിി്ത ം. 

3. തേേശ ഭരണ്ത ിേലയ േലയക്കല്  ഫിനയന്സിേലയ കുാെത് 2 വര്ഷം ഗേവഷണ 

പരിചയേതയ ഇേത വിഷയങ്ങിില്  പരിശീലകന്റനന്ന നിലയിലുള്ള പരിചയേതയ. 

4. തലയയി ഭയഷയ പരിജ്ഞയനം 

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില  
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കിലയിന്റല ക്ലയസ് മുാികാ, തയതസ സൗകരയങ്ങാ എന്നിവക്ക് നിലവിലുള്ള നിരക്കില്വ  നിന്ന് ഇിവ് 
അനുവദികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്്ച 
 
 
കിലയിന്റല പരിപയടികളന്റട നട്ത ിപ്പുതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട് നിലവിലുള്ള ഭൗതിക സൗകരയങ്ങിയയ ക്ലയസ് റൂം, തയതസ 

സൗകരയം, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിുള്ളതയണ്. (നിരക്കിന്റെ വിശദയംശം 

ിള്ളടക്കം ന്റചുന്നന്നു. അനുബന്ധം VI േപജ്  81 മുതല്വ  82 വന്റര) എന്നയല്വ  വിവിധ സര്ക്കയര് /അര്ദ്ധ 

സര്ക്കയര് , തറ്റു ഏജന്സികളന്റട പരിപയടികാ കിലയില്  നടവന്ന അവസര്ത ില്  പലേപ്പയഴം നിശ്ചിത നിരക്ക് 

ഒെിവയകുന്കേയയ, കുാേച്ചയ നല്വകണന്റതന്ന് നിരന്തറരം അേപക്ഷകാ കില ഡയാക്ടര്ക്ക് ലഭയതയകുന്നുണ്ട്.  ഈ 

സയാചരയ്ത ില്വ  ഇതു സംബന്ധിച്ച് വയക്തതയയ തയനദണ്ഡങ്ങി്  നിശ്ചയിേക്കണ്ടതുണ്ട്. നിര്േേശങ്ങാക്കയയി 

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം :   കിലയിന്റല പരിപയടികളന്റട നട്ത ിപ്പുതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട് നിലവിലുള്ള ഭൗതിക സൗകരയങ്ങിയയ 

ക്ലയസ് റൂം, തയതസ സൗകരയം, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച് നല്വകിയിുള്ള നിരക്ക് തന്റന്ന 

തുടരയന്   തീരുതയനിച്ച്കില ഡയാക്ടര്ക്ക് നിര്േേശം നല്വകി  

ചുതതല : ഫിനയന്സ് ്െ് അന്റക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര് ,  കില  
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കിലയിൽ കരയാടിസ്ഥയന്ത ിൽ േജയലി ന്റചയ്തു വരുന്ന ഫയക്കൽറ്റി അംഗങ്ങാക്ക് േവതന വർദ്ധനവ് 
നല്വകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

 

കില സി.എച്ച്.്ർ.ഡി, ന്റകയട്ടയരക്കരയിൽ കരയർ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ േജയലി ന്റചയ്തു വരുന്ന ഫയക്കൽറ്റി 

അംഗങ്ങിയയ ശ്രീ.വിേനയദ് കുതയർ.സി (Faculty Member in Rural Economics), േഡയ.ജിബിനി.വി.കുരയൻ 

(Faculty Member in Management), േഡയ.വിേനയദ്.എസ്സ് ( Faculty Member in Sociology) എന്നിവരുന്റട 

സതയഹൃത േവതനം 21.07.2018 -ന്റല സ.ഉ (അച്ചടി)നം.112/2018/ധന ഉ്ത രവ്  പ്രകയരം കരയർ 

അടിസ്ഥയന്ത ിൽ േജയലിേനയക്കി വരുന്ന സതയന തസ്തികകളന്റട സതയഹൃത േവതനം 41,475/- രൂപയിൽ നിന്നും 

42,305/- രൂപയയയി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉ്ത രവയയിുന്റണ്ടന്നും പ്രസ്തുത ഉ്ത രവിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ േവതനം 

01.07.2018 തീയതി മുതല്വ  വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് എന്നിവർ അേപക്ഷിച്ചിരികുന്ന്നു. (സർക്കയർ ഉ്ത രവ് 

ഉള്ളടക്കം ന്റച ിരികുന്ന്നു . അനുബന്ധം VII േപജ് 83 മുതല്വ  93 വന്റര) 

 

േതല്വ  സർക്കയർ ഉ്ത രവിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ ഇൻസ്റ്റിടൂട്ടിന്റല കരയാടിസ്ഥയന്ത ില്  േജയലി ന്റചുന്നന്ന 

എല്ലയ േകയർഫയക്കൽറ്റി അംഗങ്ങാകുന്ം സതയഹൃത േവതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

തീരുതയന്ത ിനയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : കിലയിന്റല കരയര്  നിരക്കില്  േജയലി ന്റചുന്നന്ന േകയര്  ഫയക്കല്വറ്റി അംഗങ്ങളന്റട സതയഹൃത േവതനം 

സര്ക്കയര്  ഉ്ത രവ് പ്രകയരം പുതുക്കി നല്വകുന്നതിന് തീരുതയനിച്ചു.   സര്ക്കയര്  ഉ്ത രവ് പ്രകയരം അതയത് 

സതയങ്ങിില്വ  സതയഹൃത േവതനം പുതുക്കി നല്വകുന്നതിന് കില ഡയാക്ടന്റാ ചുതലന്റപ്പടുത്തിവകയും ന്റചയ്തു.   

ചുതതല : ാീജണല്വ  ഡയാക്ടര് ,  ന്റകയട്ടയരക്കര 
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30.04.2017-ൽ കില-സി.എച്ച്.്ർ.ഡി (മുൻ എസ്.ഐ.്ർ.ഡി) യിൽ നിന്നും വിരതിച്ച ജീവനക്കയരനയയ 
ശ്രീ.വിക്രതൻ നയയർ,കിച്ചൺ ന്റാൽപ്പർക്ക് ഗ്രയറ്റുവിറ്റി കുടിശ്ശികവക നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
 

30.04.2017-ൽ കില-സി.എച്ച്.്ർ.ഡിയിൽ നിന്നും (മുൻ എസ്.ഐ.്ർ.ഡി) വിരതിച്ച കിച്ചൺ 

ന്റാൽപ്പർ ശ്രീ.വിക്രതൻ നയയർക്ക് ാിട്ടയർന്റതെ് ്നുകൂലയതയയി 2,53,326/- രൂപ (രവര്ഷ ലക്ഷ്ത ി 

അമ്പ്ത ി മൂവയയിര്ത ി മുന്നൂറ്റി ഇരുപ്ത ി ്റു രൂപ തയത്രം) ഗ്രയറ്റുവിറ്റി (DCRG)ഇന്ത ിൽ കണക്കയക്കി 

അനുവദികുന്കയുണ്ടയയി.(Last Basic Pay+DA x Total Service Period x 1/2- Rs.14260+Rs.15,543x17Years x 1/2) 

20.06.2016-ന്റല സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.07/2016/ധന ഉ്ത രവപ്രകയരം സംസ്ഥയനസർക്കയർ 

ജീവനക്കയരുന്റട േവതനം 01.04.2014 തീയതി പ്രയബലയ്ത ിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു്ത രവയയതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ 

08/06/2018 തീയതിയിന്റല സ.ഉ.(സക) 81/2018/ത.സവ.ഭ.വകുപ്പ് ഉ്ത രവപ്രകയരം കില–

സി.എച്ച്.്ർ.ഡിയിന്റല(മുൻ എസ്.ഐ.്ർ.ഡി) ജീവനക്കയരുന്റട േവതനവം പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉ്ത രവയയിരുന്നു.  

്യതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ 30.04.2017-ന്റല(വിരതിച്ച തീയതി) ശ്രീ.വിക്രതൻ നയയരുന്റട അടിസ്ഥയനശമ്പിം 

29,200/- രൂപയയയി നിശ്ചയികുന്കയുണ്ടയയി. വർദ്ധിപ്പിച്ച േവതന്ത ിന്റെ കുടിശ്ശികവക 09/08/2018-ന്റല 



കില,എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുന്റട തീരുതയനപ്രകയരം ശ്രീ.വിക്രതൻ നയയരുാന്റപ്പന്റടയുള്ള ജീവനക്കയർക്ക് 

അനുവദികുന്കയും ന്റച ിരുന്നു. 

പുതുക്കിയ ശമ്പി പരിഷ്ക്കരണഉ്ത രവിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ ഗ്രയറ്റുവിറ്റി (DCRG)ഇന്ത ിൽ തുക 

കണക്കയക്കി കുടിശ്ശികവക അനുവദിക്കണന്റതന്ന് ്വശയന്റപ്പട്ട് ശ്രീ.വിക്രതൻ നയയർ അേപക്ഷ 

നൽകിയിുണ്ട്.പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കന്റപ്പട്ട േവതന്ത ിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ  29,622/- രൂപ ഗ്രയറ്റുവിറ്റി (DCRG) 

കുടിശ്ശിക തയന്റെ പായും പ്രകയരം ഇന്ത ിൽ നല്കുവയനുണ്ട് 

DCRG DUE DCRG DRAWN 

Balance 
Emolument of last month 

QS 

Total 
(1/2*QS*Total 
emolument of 
last month) 

Emolument of last month 
QS TOTAL 

Basic 
DA 

(14%) 
Total Basic 

DA 
(109%) 

Total 

29200 4088 33288 17 282948 14260 15543 29803 17 253326 29622 
 

കില-സി.എച്ച്.്ർ.ഡി(മുൻ എസ്.ഐ.്ർ.ഡി)-യിന്റല ജീവനക്കയരുന്റട ശമ്പിവം 

തറ്റയനുകൂലയങ്ങളം(ഗ്രയറ്റുവിറ്റി (DCRG),Terminal Surrender ഉാന്റപ്പന്റട) 50:50അനുപയത്ത ിൽ േകന്ദ്ര-സംസ്ഥയന 

സർക്കയരിൽ നിന്നും ലഭികുന്ന്ന വിാിത്ത ിന്റല ഭരണപരതയയ ന്റചലവിൽ ഉാന്റപ്പടുത്തി്ത ിയയണ് 

നൽകിവന്നിരുന്നത്.ഫയക്കൽറ്റി അംഗങ്ങാകുന്ള്ള ്നുകൂലയങ്ങളന്റട 100% തുകയും േകന്ദ്ര വിാിതതയയയണ് 

ലഭികുന്ന്നത്.  എന്നയൽ 2016-17 കയലയിവിനുേശഷം,േകന്ദ്രഗ്രയതവികസന തന്ദ്രയലയ്ത ിന്റെ പുതുക്കിയ 

തയർഗ്ഗനിർേേശപ്രകയരം ഇൻസ്റ്റിടൂട്ടിന്റെ ഭരണപരതയയ ന്റചലവിന്ത ിലുള്ള േകന്ദ്രവിാിതം 18 ലക്ഷം 

രൂപയയയി നിജന്റപ്പടുത്തി്ത ിയിരികുന്യയണ്.എന്നയൽ ഫയക്കൽറ്റി അംഗങ്ങാകുന്ള്ള ്നുകൂലയങ്ങളന്റട 100% 

തുകയും അനുവദനീയവതയണ്. 

 

കില ന്റാഡ് കവയർേട്ടഴ്സിന്റല ജീവനക്കയർക്ക് ലഭയതയക്കിയിുള്ള LIC മുകയന്തറിരം നടപ്പയകുന്ന്ന DCRG െീം 

ന്റകയട്ടയരക്കര ജീവനക്കയർകുന്ം ബയധകതയക്കയന്  9.8.2018 ന്റല എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുതയനിച്ചതിന്റെ 

അടിസ്ഥയന്ത ില്  തുടർ നടപടികി്  സകന്റക്കയണ്ടിുണ്ട്.  

 

േതൽ സയാചരയ്ത ിൽ,പുതുക്കിയ ശമ്പി പരിഷ്ക്കരണ ഉ്ത രവിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ DCRG കുടിശ്ശികവക 

29,622/- രൂപ അനുവദിക്കണന്റതന്ന ശ്രീ.റ്റി.എസ്സ്.വിക്രതൻ നയയരുന്റട അേപക്ഷ സംബന്ധിച്ച് ഉചിത 

തീരുതയന്ത ിനയയി എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : പുതുക്കിയ ശമ്പി പരിഷ്ക്കരണ ഉ്ത രവിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ DCRG കുടിശ്ശികവക 29,622/- രൂപ 

ശ്രീ.റ്റി.എസ്സ്.വിക്രതൻ നയയര്ക്ക് അനുവദിച്ച് നല്വകുന്നതിന്  തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ാീജണല്വ  ഡയാക്ടര് ,  ന്റകയട്ടയരക്കര 

 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 11 



കണ്സാട്ട്റുമതയര്കുന്ള്ള േവതനം നിശ്ചയികുന്ന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 

േദശീയ അന്തറര്േദശീയ സ്ഥയപനങ്ങളതയയി കില കരയാില്വ  ഏര്ന്റപ്പട്ടതിന്റെ ഭയഗതയയി വിവിധ േപ്രയജകളുടകളന്റട 

നട്ത ിപ്പുതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട് അതത് നിലയ്ക്ക് േയയഗയതയുള്ള വിദഗ്ദ്ധന്റര നിേയയഗിേക്കണ്ടിവരുന്നുണ്്ട.   

 

കിലയുന്റട MoA യുന്റട കണ്ഡിക 8.4 പ്രകയരം കിലയിന്റല പ്രവർ്ത നങ്ങളന്റട നട്ത ിപ്പുതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട 

വിദഗ്ദ്ധർ/കൺസാട്ടെ് എന്നിവരുന്റട േസവനം ലഭയതയകുന്ന്നതിന് ്വശയതയയ വിശദയംശവം േവതനവം 

അടങ്ങിയ േപ്രയേട്ടയേകയി്  കില ഡയാക്ടർ തേയായകുന്കയും എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പിച്്ച 

അംഗീകയരം േനടണന്റതന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിുണ്ട്.  

 

എല്ലയ വർഷവം ഇത് പുതുക്കണന്റതന്നും അാിയിച്ചിുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ില്വ  ഡയാക്ടര്ക്ക് വിദഗ്ദ്ധന്റര 

നിേയയഗികുന്ന്നതിനും പരതയവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വന്റര തയസ േവതനം/ഫീസ്/ഓണോാിയം നല്വകുന്നതിനും 

അധികയരന്റപ്പടുത്തി്ത ിയിുണ്ട്. ്യതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ില്വ  എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക കരട് േപ്രയേട്ടയേക്കയി്  

അംഗീകയര്ത ിനയയി സതർപ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : കരട് േപ്രയേട്ടയേക്കയള്പ്  ന്റപ്രയേപ്പയസല്  അടുത്തി്ത  എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതര്പ്പിക്കയന്  

തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ഡയാക്ടര് ,  കില  

 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 12 

Kerala Irrigation Infrastructure  Development Co-orporation Ltd ( KI I DC ) Thiruvananthapuram മുേകന  മുന്  

എസ്.ഐ.്ർ.ഡി യിൽ നടവന്ന നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികിിന്റല കയലതയതസം- നിർേേശം നൽകുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച്  

 

        മുന്  SIRD (കില-സി എച്ച് ്ര്  ഡി) യുന്റട അടിസ്ഥയന സൗകരയവികസനങ്ങള്പ്ക്കയയി  27.01.2012 ന്റല  

ന്റജ-12023/04/11/ന്റെയിനിംഗ്  നമ്പര്  കവ പ്രകയരം േകന്ദ്ര ഗ്രയതവികസന തന്ത്രയലയം  ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടിന് 

തയന്റെപ്പായുന്ന  നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത നങ്ങള്പ്ക്കയയി  2011-12 ന്റല ്വര്്ത േനതിര ഗ്രയെിന്ത ിൽ  2 േകയടി 

രൂപ അംഗീകരികുന്കയും  ്യതില്വ   ഒരു േകയടി രൂപ അനുവദികുന്കയും ന്റച ിരുന്നു. (ക്ത ് അനുബന്ധം  

VIII േപജ് 94 മുതല്  96 വന്റര) ്യി ഉാന്റക്കയള്ളിച്ചിുണ്ട്) 

ക്രത 
നമ്പര്  

ഇനം 
അംഗീകരിച്ച  തുക 
(ലക്ഷം  രൂപയില്വ ) 

്ദയഗഡുവയയി  
അനുവദിച്ച തുക  (ലക്ഷം  

രൂപയില്വ ) 

1  പുതിയ ഭരണ വിഭയഗം ന്റകട്ടിട 
നിര്മ്മയണവം  വയാനങ്ങള്പ്കുന്ിി ഗയേരജ് 
നിര്മ്മയണവം 

108.00 54.00 

2 ഗസ്റ്റ് ാൗസ് നിര്മ്മയണം 36.00 18.00 

3 ചുറ്റുതതില്വ  നിര്മ്മയണം 13.00 6.50 

4 ോയസ്റ്റല്വ  ന്റകട്ടിട നവീകരണം, 
േകയണ്ലന്സ് ായി്  നിര്മ്മയണം, 
ന്റസകൂരിറ്റി റൂം നിര്മ്മയണം           
(േടയയ് ലറ്റ് ഉള്പ്ന്റപ്പന്റട), തെന്റവിി 
സംഭരണി 

20.00 10.00 

5 സ്റ്റയഫ് േകവയര്േട്ടെ് സ് നിര്മ്മയണം    (9 23.00 11.50 



എണ്ണം), ന്റസകൂരിറ്റി  കയബിന് , വിശ്രതമുാി 
നിര്മ്മയണം എന്നിവ 

 ്ന്റക 200.00 100.00 
  

േകന്ദ്ര ഗ്രയതവികസന തന്ത്രയലയം അനുവദികുന്ന്ന  ്വര്്ത േനതര ഗ്രയെ് ഉപേയയഗിച്ച്  നിര്മ്മയണ 

പ്രവര്്ത നങ്ങാ നടവന്നതിന്  ഭരണയനുതതി നല്കുന്നതിന്  മുന്  SIRD യുന്റട എക് സികൂട്ടീവ്  കമ്മിറ്റിന്റയ 

ചുതതലന്റപ്പടുത്തി്ത ിന്റക്കയവര്ഷിി 15.07.2009 ന്റല  15921/IB2/2009/LSGD  നമ്പര്  സര്ക്കയർ ക്ത ിന്റല 

നിര്േേശയനുസരണം 17.01.2012 ല്  േചര്ന്ന  ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടിന്റെ (മുന്  എസ് ഐ ്ർ ഡി) എക് സികൂട്ടീവ്  കമ്മിറ്റി 

CPWD  മുേകന പ്രസ്തുത നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത നങ്ങാ നടവന്നതിനയവശയതയയ വിശദതയയ എസ്റ്റിേതറ്റ് 

വയങ്ങുന്നതിന്  അനുതതി നല്കുകയുണ്ടയയി.  പ്രസ്തുത നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത നങ്ങള്പ്ക്കയയി CPWD സതര്പ്പിച്ച 

4,32,16,900/-  രൂപയുന്റട എസ്റ്റിേതറ്റ് അംഗീകരിക്കന്റപ്പട്ട തുകേയക്കയള്പ്  (2 േകയടി രൂപ)  കൂടുത്തിതലയയതിനയല്വ  

16.03.2013 ല്  േചര്ന്ന മുന്  SIRD യുന്റട എക് സികൂട്ടീവ്  കമ്മിറ്റി തയന്റെപ്പായുന്ന അതയയവശയ നിര്മ്മയണ 

പ്രവര്്ത ികാ  BSNL  മുേകന  നടപ്പിലയക്കയന്  അനുതതി നല്കുകയുണ്ടയയി.  

1. ഭരണ വിഭയഗം ന്റകട്ടിട്ത ിനുമുകിില്വ  െസ്സ് റൂഫ് നിര്മ്മയണം 

2. സ്റ്റയഫ് കവയര്േട്ടെ് സ് നവീകരണം 

3. പുതിയ ോയസ്റ്റലിേലക്ക്  കണക്ടിവിറ്റി /േതല്വ  നടപ്പയത നിര്മ്മയണം 

4. ന്റസകൂരിറ്റി കയബിൻ  നിര്മ്മയണം 

5. വയാനങ്ങള്പ്കുന്ിി ഗയേരജ് നിര്മ്മയണം 

 

എന്നയല്വ  പ്രസ്തുത നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികള്പ്ക്കയവശയതയയ ലയനും എസ്റ്റിേതറ്റും സതയബന്ധിതതയയി  തേയായക്കി 

നല്കുന്നതില്വ   BSNL  അധികൃതര്ക്ക് കെിയയതിരുന്ന സയാചരയ്ത ില്   സര്ക്കയർ അംഗീകൃത ഏജന്സി മുേകന  

ടി നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികാ  നടപ്പിലയകുന്വയന്   23.03.2016 ല്   േചര്ന്ന മുന്  SIRD യുന്റട എക് സികൂട്ടീവ്  കമ്മിറ്റി  

അനുതതി നല്കുകയുണ്ടയയി.  

 

           27.02.2007- ന്റല സ.ഉ.(സക) 133/2007/ത.സവ.ഭ.വ ഉ്ത രവ് പ്രകയരം സര്ക്കയർ അംഗീകൃത 

ഏജന്സിക്ക് ന്റടണ്ടര്  നടപടി കൂടയന്റത നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത നങ്ങാ നടവന്നതിന്   അനുതതി നല്കയം 

എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ില്വ   പ്രസ്തുത നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത നങ്ങാ നടവന്നതിന്  KIIDC (Kerala Irrigation 

Infrastructure  Development Co-orporation Ltd)  Thiruvananthapuram  എന്ന സ്ഥയപനന്റ്ത   

ചുതതലന്റപ്പടുത്തിവകയും  15.04.2016 ല ്  ഇരു കക്ഷികളം േചര്ന്ന്  ഒപ്പു വച്ച കരയർ പ്രകയരം  1 േകയടി രൂപ 

മുന്കൂർ തുകയയയി  ടി സ്ഥയപന്ത ിന് നല്വകുകയും ന്റചയ്തു. (ഡിതയെ് ഡ്രയഫ്റ്റ് നമ്പര്  565922 തീയതി 

08.06.2016) (കരയര്  അനുബന്ധം IX േപജ് 97  മുതല്  114 വന്റര ്യി കയണയവന്നതയണ്.) കൂടയന്റത 

നടേ്ത ണ്ട നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികാ തയന്റെപ്പായും  പ്രകയരം പുനര്നിശ്ചയിച്ച് നല്വകുകയും ന്റചയ്തു.     

1. ഭരണ വിഭയഗം ന്റകട്ടിട്ത ിനു മുകിിന്റല  െസ്സ്  വര്ക്ക്, ന്റപയിെിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കല്      

    േജയലികള്പ് .  

2. ഇെര്േലയക്ക് പയകി അനുബന്ധ ോയഡ് നിര്മ്മയണം. 



3. പെയ കവയര്േട്ടെ് സ് പുതുക്കി  ന്റസകൂരിറ്റി കയബിൻ നിര്മ്മയണം 

4.  േഗറ്റ് നിര്മ്മയണം 

5.  പുതിയ ോയസ്റ്റലിേലക്ക് കണക്ടിവിറ്റി/ േതല്വനടപ്പയത  

 

കരയര്  പ്രകയരം നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ി ഏന്ററ്റടുത്തി്ത  സ്ഥയപനം  ഭരണ വിഭയഗം ന്റകട്ടിട്ത ിനു മുകിിന്റല  െസ്സ് 

റൂഫിംഗ്, ന്റപയിെിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കല്വ  േജയലികി്  എന്നിവ പൂര്്ത ീകരികുന്കയുണ്ടയയി.  തറ്്റ നിര്മ്മയണ 

പ്രവര്്ത ികാ- (ഇെര്േലയക്ക് പയകി അനുബന്ധ ോയഡ് നിര്മ്മയണം, പെയ കവയര്േട്ടെ് സ് പുതുക്കി  ന്റസകൂരിറ്റി 

കയബിന്  നിര്മ്മയണം, േഗറ്റ് നിര്മ്മയണം, പുതിയ ോയസ്റ്റലിേലക്ക് കണക്ടിവിറ്റി/ േതല്വനടപ്പയത)- നയിിതുവന്റര 

തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.പ്രസ്തുത വിഷയവതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട്  തുടര്ച്ചയയയി ഓര്മ്മകുന്ാിപ്പുകാ  നല്കുകയും  േനരിട്ട് ഓഫീസ് 

തല്ത ില്വ  അേനവഷണങ്ങി്  നടവകയും ന്റച ിരുന്നു. കൂടയന്റത നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികിിൽ ടി ഏജന്സി 

കയലതയതസം വരുവന്നതിനയല്വ   തുടര്നടപടികാ  സവീകരിക്കണന്റതന്ന് ്വശയന്റപ്പട്ട് 30.10.2018 ല്  

ഗ്രയതവികസന കമ്മീഷണര്ക്ക്  കവം (2018/101/4526/CHRD)  നല്വകിയിരുന്നു. തുടര്ച്ചയയയ അേനവഷണങ്ങളന്റട 

അടിസ്ഥയന്ത ില്വ  13.11.2018 തീയതി പ്രകയരം  ടി ഏജന്സി ാിേപ്പയര്ട്ട് നല്വകിയിുണ്ട്. നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികാ 

നട്ത ിയതുതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട് കരയര്  വയവസ്ഥകിിൽ തയറ്റങ്ങളണ്ടയന്റയന്നും പുതുക്കിയ കരയർ  നല്കുന്നതിനുള്ള  

നടപടികള്പ്  തുടര്ന്നു  വരുന്നുന്റണ്ടന്നും  ്യത് പൂര്്ത ീകരിച്ച്  തറ്റ് നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികാ ഉടൻ 

്രംഭികുന്ന്നതയന്റണന്നും 31.03.2019-നകം   നിര്മ്മയണം  പൂര്്ത ീകരികുന്ന്നതയന്റണന്നുതയണ് ാിേപ്പയര്ട്ടിലന്റട 

അാിയിച്ചിുിിത്. (ാിേപ്പയർട്ട് അനുബന്ധം X േപജ്115 ്യി ഉള്പ്ന്റക്കയിിിച്ചിുണ്ട്. ) 

 

      നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികിിൽ കയലതയതസം ഉണ്ടയകുന്നത് േകന്ദ്ര ഗ്രയതവികസന തന്ത്രയലയം അനുവദിച്ച  

മുന്കൂർ തുകയുന്റട വിനിേയയഗപത്രം  നല്കുന്നതിനുിി സയധയത ഇല്ലയതയകുന്ന്നു. അനുവലദിച്ച് തുകയുന്റട 

വിനിേയയഗപത്രം നല്കി അംഗീകരിച്ച  ബയക്കി തുകയയയ 1 േകയടി രൂപ ്വശയന്റപ്പടുത്തിന്നതിന് തടസ്സവം 

സൃഷ്ടികുന്ന്നുണ്ട്.  കൂടയന്റത പ്രസ്തുത തുകയുന്റട  വിനിേയയഗം പൂര്്ത ീകരിക്കയൻ  സയധിക്കയതിരുന്നതിനയല്   2011-

12- നുേശഷം ്വര്്ത േനതര ഗ്രയെിന് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ടിൽ നിന്നും  പദ്ധതി നിര്േേശം നല്വകുന്നതിനും കെിെിട്ടില്ല. 

േതല്വ  സയാചരയ്ത ിൽ പ്രസ്തുത വിഷയം എക് സികൂട്ടീവ്  കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക  നിർേേശ്ത ിനയയി  സതര്പ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം : നിര്മ്മയണ പ്രവര്്ത ികളന്റട േപ്രയഗ്രസ് ന്റഷഡൂളം ലയന്  ന്റഷഡൂളം ്വശയന്റപ്പടുത്തിന്നതിനും Kerala 

Irrigation Infrastructure  Development Co-orporation Ltd  (KIIDC) യുന്റട തയേനജിംഗ് ഡയാക്ടര് ,  അഡീഷണല്വ  

ചീഫ് ന്റസക്രട്ടാിയുതയയി േനരിട്ട് ചര്ച്ച ന്റചുന്നന്നതിന് ്വശയതയയ ക്രതീകരണങ്ങി്  ന്റചുന്നന്നതിനും ശ്രീതതി. 

വനജയ കുതയരി, ാീജണല്  ഡയാക്ടന്റാ ചുതതലന്റപ്പടുത്തി്ത യന്  തീരുതയനിച്ചു 

ചുതതല : ാീജണല്വ  ഡയാക്ടര് ,  ന്റകയട്ടയരക്കര 

 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 13 

തായത്മയഗയന്ധി േദശീയ ഗ്രയതീണ ന്റതയെിലുാപ്പ് പദ്ധതി- ഓഫ് കയയംപസ് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനയയി 

AHADS-CCPRM മുൻകൂർ  22,41,300 രൂപ  അനുവദിച്ച് നല്വകിയത് ക്രതവല്വകരികുന്ന്നത്  സംബന്ധിച്ച് 

 



24.10.2018 ന്റല എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുന്റട തീരുതയന പ്രകയരം വിശദതയയ ാിേപ്പയർട്ട് സതർപ്പികുന്ന്നു.  

 

തായത്മയഗയന്ധി േദശീയ ഗ്രയതീണ ന്റതയെിലുാപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർ്ത നവതയയി ബന്ധന്റപ്പട്ട വിവിധ 

ഉേദയയഗസ്ഥർക്ക് AHADS-CCPRM ന്റെ  േസവനങ്ങളം സയധയതകളം ഉപേയയഗന്റപ്പടുത്തി്ത ി പരീശീലനം 

നൽകുവയൻ ബഹു. ഗ്രയത വികസന വകുപ്പുതന്ത്രി നിർേേശികുന്കയും ( MGNREGS തിഷൻ ഡയാക്ടർ, 

ത.സവ.ഭ. വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ന്റസക്രട്ടാിയ്ക്ക് നൽകിയ 18.02.2014 ന്റല 2893/EGS/13/REGS നമ്പർ ക്ത ിൽ 

സൂചിപ്പിച്ചിുള്ള  18.03.2013 ന്റല 1275/VIP/2013/M(RD,P&C) നമ്പർ കുാിപ്പ്)  ്യതിൻ പ്രകയരം  

തായത്മയഗയന്ധി എൻ്ർഇജിഎസ്  സംസ്ഥയന തിഷൻ, AHADS-CCPRM, അട്ടപ്പയടി, എസ് ഐ ്ർ 

ഡി ന്റകയട്ടയരക്കര എന്നിവയുന്റട സംയുക്ത േയയഗം  2013 ന്റഫബ്രുവരി 10 ന്   തിരുവനന്തറപുര്ത ് േസ്റ്ററ്റ് തിഷൻ 

ഓഫീസിൽ ന്റവച്ച് നടകുന്കയും ന്റച ിരുന്നു.  BDOs, JBDOs, ഗ്രയത പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർക്ക്  േവണ്ടി  

“Natural Resource Management through Watershed Intervention” എന്ന പരിശീലന്ത ിന്റെ  Module പ്രസ്തുത 

േയയഗ്ത ിൽ ന്റവച്ച് തേയായകുന്കയും പരിശീലന്ത ിന് ്വശയതയയ ഫണ്ട ് എസ് ഐ ്ർ ഡി 

ന്റകയട്ടയരക്കരയിൽ നിന്നും “Capacity Building Programme under Mahatma Gandhi NREGS” എന്ന 

ശീർഷക്ത ിൽ ഉാന്റപ്പടുത്തി്ത ി വാിക്കയവന്നതയന്റണന്നും തീരുതയനികുന്കയുണ്ടയയി. 

 

പ്രസ്തുത പരിശീലന്ത ിനയവശയതയയ തുക എസ് ഐ ്ർ ഡി ന്റകയട്ടയരക്കരയിൽ നിന്നും AHADS-CCPRM, 

നൽകുന്നതിനും  Budget അംഗീകരികുന്ന്നതിനുതയയി ഒരു ന്റപ്രയേപ്പയസൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് തല്ത ിൽ തേയായക്കി  

25.02.2014 ന്  ഗവൺന്റതെിേലക്ക് സതർപ്പികുന്കയും ്യത്  29.03.2014 ന്റല സ.ഉ (സയധയ)നം: 919/2014/ 

എൽ. എസ്.ജി. ഡി പ്രകയരം  അംഗീകരിച്ച് 22,41,300/- രൂപ നൽകുന്നതിന് അനുതതി 

നൽകുകയുമുണ്ടയയി.(ന്റപ്രയേപ്പയസൽ, സർക്കയർ ഉ്ത രവ് എന്നിവ അനുബന്ധം XI േപജ് 116 മുതല്  122 

വന്റര ്യി ഉാന്റക്കയള്ളിച്ചിുണ്ട്.) ്യതിന്റെ അടിസ്ഥയന്ത ിൽ 31.03.2014 ന്റല 11/ബി/2014/ എസ് ഐ 

്ർ ഡി ഉ്ത രവ് പ്രകയരം 22,41,300/- രൂപ ഡിതയൻഡ് ഡ്രയഫ്്റ്റ  മുേകന (ഡി.ഡി നം.508029 തീയതി  

31/03/2014) AHADS-CCPRM എക്സികൂട്ടീവ് ഡയാക്ടർ േപർക്ക്   സകതയറുകയുണ്ടയയി. 

 പ്രസ്തുത പരിശിനം 2014 നവംബർ 11 ന് ബഹു. ഗ്രയത വികസന തന്ത്രി  ഉദ്ിയടനം ന്റചുന്നകയും 2014 നവംബർ 

മുതൽ 2015 ന്റഫബ്രുവരി വന്റരയുള്ള കയലയിവിൽ 19 ബയച്ച് പരിശീലനങ്ങാ BDO, JBDOs, ഗ്രയത പഞ്ചയയ്ത ് 

ന്റസക്രട്ടാിതയർ എന്നിവന്റര ഉാന്റപ്പടുത്തി്ത ി  നടവകയുണ്ടയയി. പരിശീലന പരിപയടികളന്റട വിശദയംശങ്ങാ 

ചുവന്റട േചർകുന്ന്നു: 

 

ബയച്ച്  

നം 
തീയതി പരിശീലനയർിികാ എണ്ണം 

1.  11.11.2014 മുതൽ  13.11.2014 വന്റര   േലയക്ക് പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 42 

2.  18.11.2014 മുതൽ 20.11.2014 വന്റര േജയയിെ്  ബി.ഡി.ഓ. തയർ  50 

3.  24.11.2014 മുതൽ 26.11.2014 വന്റര േലയക്ക് പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 44 

4.  27.11.2014 മുതൽ 29.11.2014 വന്റര േജയയിെ്  ബി.ഡി.ഓ. തയർ 42 

5.  29.122014 മുതൽ 31.12.2014 വന്റര േലയക്ക് പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 61 



6.  05.01.2015 മുതൽ 07.01.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 34 

7.  08.01.2015 മുതൽ 10.01.2015 വന്റര േലയക്ക് പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 47 

8.  12.01.2015 മുതൽ 14.01.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 41 

9.  15.01.2015 മുതൽ 17.01.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 32 

10.  19.01.2015 മുതൽ 21.01.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 40 

11.  22.01.2015 മുതൽ 24.01.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 33 

12.  28.01.2015 മുതൽ 30.01.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 39 

13.  04.02.2015 മുതൽ 06.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 47 

14.  07.02.2015മുതൽ 09.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 44 

15.  10.02.2015മുതൽ 12.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 36 

16.  13.02.2015 മുതൽ 15.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 26 

17.  20.02.2015 മുതൽ 22.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 25 

18.  23.02.2015 മുതൽ 25.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 38 

19.  26.02.2015 മുതൽ 28.02.2015 വന്റര ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ 46 

  ്ന്റക 767 

േലയക്ക് പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ  -  147 

േജയയിെ് ബി.ഡി.ഓ.തയർ   -  139 

ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ  -  481 

്ന്റക   - 767 

          തായത്മയഗയന്ധി േദശീയ ഗ്രയതീണ ന്റതയെിലുാപ്പ് പദ്ധതിയുന്റട നട്ത ിപ്പിൽ പ്രധയന പങ്കയിി്ത ം 

വാിേക്കണ്ട  ഉേദയയഗസ്ഥർ ഗ്രയത പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയരയയതിനയൽ  2016 ജനുവരി മുതൽ 2016 

ന്റഫബ്രുവരി വന്റരയുള്ള കയലിട്ട്ത ിൽ AHADS-CCPRM ൽ അവർക്ക് േവണ്ടി രണ്ടയം ിട്ട പരിശീലനം 

സംിടിപ്പികുന്കയുണ്ടയയി. പന്റങ്കടുത്തി്ത വരുന്റട വിശദയംശങ്ങാ ചുവന്റട േചർകുന്ന്നു. 

 

 

ബയച്ച്  

നം 
തീയതി 

എണ്ണം 

1.  04മുതൽ 06 ജനുവരി, 2016  42 
2.  07 മുതൽ 09 ജനുവരി, 2016 42 
3.  11 മുതൽ 13 ജനുവരി, 2016 44 
4.  18 മുതൽ 20 ജനുവരി, 2016 45 
5.  21 മുതൽ 23  ജനുവരി, 2016 40 
6.  28 മുതൽ 30 ജനുവരി, 2016 48 
7.  03 മുതൽ 5 ന്റഫബ്രുവരി, 2016 47 

8.  08 മുതൽ 10 ന്റഫബ്രുവരി, 2016 36 

 ്ന്റക 344 

 

എട്ട് ബയച്ച് പരിപയടിയിൽ പന്റങ്കടുത്തി്ത വരുന്റട ്ന്റക എണ്ണം 344  

്ന്റക 27 ബയച്ചുകിിൽ പന്റങ്കടുത്തി്ത വർ - 1111 ( 767+344) 

േലയക്ക് പഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ  -   147 



േജയയിെ് ബി.ഡി.ഓ.തയർ    -   139 

ഗ്രയതപഞ്ചയയ്ത ് ന്റസക്രട്ടാിതയർ   -    825 

്ന്റക    - 1111 

 

പരിശീലന്ത ിനയയി അനുവദിച്ച മുൻകൂർ തുക ക്രതീകരികുന്ന്നതിനയവശയതയയ േരകകാ ഇൻസ്റ്റിടൂട്ടിേലക്ക്  

ലഭയതയക്കണന്റതന്നുള്ള നിരന്തറര അഭയർിന പ്രകയരം 20,69,150/- രൂപയുന്റട  ന്റചലവ് േസ്റ്ററ്റ്ന്റത്റുമം UTILISATION 

CERTIFICATE- ഉം 04.11.2016 ന് AHADS-CCPRM എക്സികൂട്ടീവ് ഡയാക്ടാില്  നിന്ന് ലഭയതയകുന്കയുണ്ടയയി. 

(േസ്റ്ററ്റുന്റത്റുമം വിനിേയയഗപത്രവം അനുബന്ധം XII േപജ് 123 ്യി ഉാന്റക്കയള്ളിച്ചിുണ്ട്) 

 

        ്ന്റക അനുവദിച്ച 22,41,300/- രൂപയില്വ  നിന്നും ന്റചലവയയ 20,69,150/- രൂപ കെിച്ച് ബയക്കി തുകയയയ  

1,72,150/- രൂപ മുന്  AHADS-CCPRM നിന്നും  ലഭിച്ചിട്ടില്ല. േതല്വ  തുക പരിശീലനങ്ങാ സംിടിപ്പികുന്ന്നതിനയയി 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്യയന്റണന്നും അാിയിച്ചിരുന്നു. 

 

         ലഭയതയക്കിയ േസ്റ്ററ്റ്ന്റതെ് പ്രകയരം ന്റചലവ് തുക ബഡ്ജറ്റ് തുകേയക്കയാ അധികരിച്ചിട്ടിന്റല്ലന്ന് 

കയണയവന്നതയണ് .മുൻകൂർ തുക ക്രതീകരികുന്ന്നതിന് ന്റചലവ് തുക കെിച്ച് േശഷികുന്ന്ന തുകയയയ 1,72,150/- 

രൂപ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടിന്റല  തായത്മയഗയന്ധിഎൻ  ്ർ ഇ ജി എസി  -നയയുള്ള പ്രേതയക അന്റക്കൗണ്ടിൽ 

ലഭയതയക്കിയിട്ടില്ല.  മുൻ AHADS-CCPRM ഉം മുന്  എസ്.ഐ.്ർഡിയും ഇേപ്പയാ കിലയുന്റട ന്റസെർ 

്യതിനയൽ ലഭയതയക്കിയ േസ്റ്ററ്റുന്റതെ് പരിഗണിച്ച് മുൻകൂർ തുക ക്രതവല്വകരികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച്  

തീരുതയന്ത ിനയയി  എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു. 

തീരുതയനം :  തായത്മയഗയന്ധി േദശീയ ഗ്രയതീണ ന്റതയെിലുാപ്പ് പദ്ധതി- ഓഫ് കയയംപസ് പരിശീലനം 

നൽകുന്നതിനയയി മുന്  AHADS-CCPRM ന് മുൻകൂർ  22,41,300 രൂപ  അനുവദിച്ച് നല്വകിയതില്   ലഭയതയക്കിയ 

േസ്റ്ററ്റ്ന്റതെ് പ്രകയരം ന്റചലവയയ 20,69,150/- രൂപ ക്രതവല്വക്കരികുന്ന്നതിന് തീരുതയനിച്ചു.     

ചുതതല : ാീജണല്വ  ഡയാക്ടര് ,  ന്റകയട്ടയരക്കര 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 14 

ഗ്രീന്  സക്ലതറ്റ്  ഫണ്ട് ന്റപ്രയേപ്പയസല്  സംബന്ധിച്ച് 

കയലയവസ്ഥയവയതിയയനം േനരിടുത്തിന്നതിനയയി ലഭയതയകുന്ന്ന ഫണ്ടിംഗില്വ  ഏറ്റവം പ്രധയനന്റപ്പട്ടതയണ് ഗ്രീന്  സക്ലതറ്്റ 

ഫണ്ട്. തേേശഭരണസ്ഥയപനങ്ങളന്റട ഇടന്റപടല്വ  സയധയതകന്റികുന്ാിച്ച് വയക്തതയയി പ്രതിപയദികുന്ന്നുന്റണ്ടങ്കിലും 

തേേശഭരണ സ്ഥയപനങ്ങിില്വ  േനതൃതവ്ത ില്  കയലയവസ്ഥയവയതിയയന പ്രവർ്ത നങ്ങിില്  ഇടന്റപടുത്തിന്നതിനയയി 

ഗ്രീന്  സക്ലതറ്റ്  ഫണ്ടിന് ന്റപ്രയേപ്പയസല്   ഒന്നും ഇതിനകം നല്വകിയതയയി അാിവില്ല. പ്രസ്തുത സയാചരയ്ത ില്വ  

േകരി്ത ിന്റല തേേശഭരണ്ത ിന്റെ ശക്തിയും പരിഗണിച്ചയല്  ഈ ഫണ്ടിംഗ് സായയം ലഭിക്കയന്  സയധയത 

കൂടുത്തിതലയണ്. ്ദയിട്ടന്റതന്ന നിലയില്വ  േപ്രയജക്ട് ്ശയ രൂപീകരണതയണ് നടേ്ത ണ്ടത്. അതിനയയി കില ഒരു 

്ശയകുന്ാിപ്പ് തേയായകുന്കയയണ്. ഇതിനയയി ശ്രീതതി അഞ്ജു ശർമ്മയുന്റട സായയം സൗജനയതയയി 

ലഭയതയകുന്ന്നുണ്്ട. (ഡയാക്ടർ- ഓക്സ് േഫയർഡ് സക്ലതറ്റ ് േപയിിസി, യൂോയപയന്  കപ്പയസിറ്റി ബില്വഡിംഗ്  



ഇനീഷിേയറ്റീവിന്റല പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭയഗം േതധയവി തുടങ്ങിയ നിലവില്വ  പ്രവർ്ത ികുന്ന്നു). കില അവരുന്റട 

തയതസവം േകരി്ത ിനുള്ളിന്റല യയത്രയും തറ്റും സകകയരയം ന്റചുന്നം. അാിവിേലക്കയയി സതർപ്പികുന്ന്നു 

തീരുതയനം : ശരി ന്റവച്ചു.  ഡയാക്ടർ- ഓക്്സ േഫയർഡ് സക്ലതറ്റ് േപയിിസി, യൂോയപയന്  കപ്പയസിറ്റി ബില്വഡിംഗ്  

ഇനീഷിേയറ്റീവിന്റല പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭയഗം േതധയവി ശ്രീതതി അഞ്ജു ശർമ്മയുന്റട വിദഗ്ധ േസവനം 

സൗജനയതയയി ലഭയതയകുന്ന്നതും അവരുന്റട തയതസവം േകരി്ത ിന്റല യയത്രയുന്റട ന്റചലവം കില വാികുന്ന്നതുതയണ് 

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില 

 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 15 

Ine-bpsS ]pXnbÌm^v ]mtä¬  

Ine- Poh-\-¡m-cpsS \nÀt±-i-§Ä ]cn-K-Wn¨p-s¡mണ്ടpw \ne-hn-epÅ Poh-\-¡msc \ne-\nÀ¯n-

s¡mണ്ടpwCentre for Management Development (CMD) bpsS IcS vdnt¸mÀ«nÂ Bh-iy-amb 

t`Z-KXnhcp¯n A´nadnt¸mÀ«v e`y-am¡p-hm³ CMD ¡v \nÀt±ശികുന്വയനും A´na dnt¸mÀ«v 

FIvknIyq-«ohv I½-än-bpsS AwKo-Im-c-േ്ത യടുത്തികൂടി  KthÀWnwKv Iu¬knÂ ap¼msI 

kaÀ¸n¡phmനും 16/01/2017 ന്റല ഗേവര്ണിംഗ ്ന്റകൗണ്സില ് തീരുതയനിച്ചു   പ്രസ്തുത തീരുതയന്ത ിന്റെ ASn-Øm-

\-̄ nÂ “Organization re- structuring of KILA”  ാിേപ്പയര്ട്ടിന്റല 3 - ായാം അദ്ധയയയ്ത ിന്റല കിലയുന്റട പുതിയ സ്റ്റയഫ് 

പയേറ്റണിന്റല പ്രസക്ത ഭയഗം ്വശയതയയ തയറ്റം വരു്ത ിന്റക്കയണ്ട ് Centre for Management Development 

(CMD) X¿m-dm-ക്കി നല്വകിയത ്  എക്സികൂട്ടീവ ് കമ്മറ്റിയുന്റട അംഗീകയരം സാിതം ഗേവര്ണിംഗ ് ന്റകൗണ്സില്  

മുമ്പയന്റക സതര്പ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ്യത്    എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി മുമ്പയന്റക അംഗീകയര്ത ിനയയി സതര്പ്പികുന്ന്നു.   

തീരുതയനം :  

എക്സികൂട്ടീവ ് കമ്മറ്റി നിര്േേശിച്ച തയറ്റങ്ങി്  ഉള്പ്ന്റപ്പടുത്തി്ത ിയ സ്റ്റയഫ ് പയേറ്റണ്  ഗേവര്ണിംഗ ് ന്റകൗണ്സില ് മുമ്പയന്റക 

അംഗീകയര്ത ിന് സതര്പ്പിക്കയന്  തീരുതയനിച്ചു.   

ചുതതല : ഡയാക്ടര് ,  കില 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 16 

കില ്സ്ഥയനന്റ്ത  ന്റസകൂരിറ്റി കരയാിന്ന്റാ കയലയവധി ദീർിിപ്പികുന്ന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

 

കിലയുന്റട ന്റസകൂരിറ്റി കരയര്   All Kerala Ex-servicemen and Security Force Charitable Trust ,Guruvayur നയണ് 

കെിെ വർഷം കവേട്ടഷന്  വെി ലഭയതയയത്. അവരുന്റട േസവനം തൃപ്തികരതയയതിനയല്വ  അടുത്തി്ത  

വർഷേ്ത കുന്ം കെിെ വർഷന്റ്ത  നിരക്കില്വ  കരയർ പുതുക്കി നല്വകയന്  ഡയാക്ടർ എടുത്തി്ത  തീരുതയനം 

സയധൂകരണ്ത ിനയയി സതർപ്പികുന്ന്നു. 

 



എന്നയല്വ  സർക്കയരിന്റെ 21.7.2018 തീയതിയിന്റല സ.ഉ(അച്ചടി നം) 112/2018/ധന.വകുപ്പിന്റെ ഉ്ത രവ് പ്രകയരം 

പ്രതിതയസ േവതനം 20,300/- രൂപ അനുവദിച്ച് തരുന്നതിനും നിയതനം കയലയവധി 2019 ഡിസംബർ 31 വന്റര 

ദീർിിപ്പിച്ച് തരുന്നതിനുതയയി All Kerala Ex-servicemen and Security Force Charitable Trust, Guruvayur 

ന്റസക്രട്ടാിയുന്റട 20.12.2018 ന്റല ക്ത ് പ്രകയരം അേപക്ഷ സതർപ്പിച്ചിുണ്ട്.  

  

കെിെ വർഷം അവർ സതർപ്പിച്ച കവേട്ടഷന്  പ്രകയരം  പ്രതിതയസം 174600 രുപയയണ് നിരക്ക്. വിശദയംശം 

തയന്റെ ന്റകയടുത്തികുന്ന്നു. 

# Duty Point No. of Guards 

Rate per 
Guard Per 

Day 
(Including 

GST) 

Rate for One 
Month 

(Including GST) 

1 Main Gate 8 Hrs x3 = 3 

Guards 
485 43650 

2 Aravalli Guest House 8 Hrs x3 = 3 

Guards 
485 43650 

3 SAS 8 Hrs x3 = 3 

Guards 
485 43650 

4 Reliever in Reception  8 Hrs x2 = 2 

Guards 
485 29100 

5 Night Watchman (Admin 

Block) 

8 Hrs x1 = 1 

Guards 
485 14550 

 TOTAL 174600 
 കരയര്  ഒരു വര്ഷേ്ത ക്ക് കൂടി പുതുകുന്ന്നതിനും നിരക്ക്  സംബന്ധിച്ച് തീരുതയന്ത ിനുതയയി എക്സികൂട്ടീവ് 
കൗണ്സില്  മുമ്പയന്റക സതർപ്പികുന്ന്നു. 
 
തീരുതയനം : ഡയാക്ടറുന്റട തീരുതയനം സയധൂകരികുന്ന്നേതയന്റടയപ്പം തന്റന്ന കരയര്  തുകയുന്റട 10% വര്ദ്ധനവ് 

നല്വകുന്നതിന് തീരുതയനിച്ചു.  

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില 

ഐറ്റം നമ്പര്  : 17 

ാിേപ്പയര്ട്ടിംഗ്  

2018-19 സയമ്പ്ത ിക വര്ഷ്ത ില്  കില നടപ്പിലയക്കി വരുന്ന പരിപയടികളന്റട രത്നച്ചുരുക്കം അാിവിേലക്കയയി 

സതര്പ്പികുന്ന്നു.   

തീരുതയനം :  

(1) കില നടപ്പിലയക്കി വരുന്ന പരിപയടികളന്റട വിശദയംശം  പരിേശയധിച്ച് ശരിന്റവച്ചു.   

(2) നൂതനവം  നവീനവതയയ വിവിധ പരിശീലന പരിപയടികി്  ്വിഷ്ക്കരിക്കയനും നടപ്പിലയക്കയനും പയലക്കയട് 

IIT േകയെിേക്കയട്    IIM തുടങ്ങിയ സ്ഥയപനങ്ങളന്റട സാകരണം േതടണന്റതന്ന് നിര്േേശിച്ചു.    



(3) തേേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയര്തയര്ക്ക് 2019-20 േലക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനങ്ങി്  

സംിടിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട്.   അതിനയവശയതയയ പരിശീലന കലണ്ടറും പയഠ്യപദ്ധതിയും തേയായക്കണം 

(4) പുതുതയയി േജയലിയില്  പ്രേവശികുന്ന്ന നഗരസഭ ന്റസക്രട്ടാിതയര്കുന്ള്ള ഒരു തയസം നീവര്ഷനില്വകുന്ന്ന 

ന്റാസിഡന്ഷയല്  പരിശീലനം നട്ത യന്  നിര്േേശിച്ചു.  മുനിസിപ്പല്വ  നിയതം, ചട്ടങ്ങള്പ് , ധന തയേനജ്ന്റതെ്, 

ഓഫീസ് നടപടിക്രതങ്ങള്പ് , ഭരണം, ന്റപയതുജന േസവനങ്ങള്പ് , പരയതി പരിായര സംവിധയനങ്ങി് , ഐ.ടി 

തയേനജ്ന്റതെ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്പ്ന്റക്കയപ്പം ടീം ബില്വഡിംഗ് ഉള്പ്ന്റപ്പന്റടയുള്ള  എക്സികൂട്ടീവ്  

ന്റഡവലപ്പ്ന്റതെ്, േപഴ്സണയലിറ്റി ന്റഡലവപ്പ്ന്റതെ് എന്നിവ  കൂടി അടങ്ങുന്നതയവണം പരിശീലനം  

ചുതതല : ന്റഡപൂട്ടി ഡയാക്ടര് ,  കില 

 

 

അദ്ധയക്ഷന്  അനുവദികുന്ന്ന തറ്റു വിഷയങ്ങി്  

 

 

േയയഗം സവകിട്ട് 5 തണിക്ക് അവസയനിച്ചു. 
 

 
                                                                                   ന്റചയര്തയന്  

എക്സികൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 
 

 

 

 

 

 


