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ഭശാഗസം 1

ഭരണകശാരദസം
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അദ്ധദശായസം 1
നപശാതു അവങലശാകനസം
ആമുഖസം
1.1

ശശാസ്ത്ര

സശാങങ്കേതതിക

വതിദദ്യയുടടെ

ഫലപ്രദമശായ

പ്രങയശാഗതതിലൂടടെ

പുതതിയ

ടതശാഴതിലവസരങ്ങള് സൃഷതിക്കുക എന്ന ഉങദ്ദേശദ്യങതശാടടെ ങദശശീയ ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക
സസംരഭകതത്വ വതികസന ങബശാര്ഡഡ് (NSTEDB) ആവതിഷ്കരതിച്ച STED പദ്ധതതി 1985 ഡതിസസംബര് 4 നഡ്
ങകശാഴതിങകശാടെഡ്

ജതില്ലയതില്

പ്രവര്തനസം

ആരസംഭതിച.

ഈ

പദ്ധതതി

ജതില്ലയതില്

നടെപതിലശാക്കുന്നതതിനശായതി രൂപശീകരതിച്ച ടെശാസഡ് ങഫശാഴതിടന്റെ രകശാധതികശാരതി ജതില്ലശാ കളക്ടര്
ആയതിരുന. ചശീഫഡ് ടസക്രട്ടറതി ടചയര്മശാനശായ സതിയറതിസംഗഡ് കമതിറതി സസംസശാനതലതതില്
ടസഡഡ് പദ്ധതതികഡ് ങമല്ങനശാട്ടസം വഹതിച്ചതിരുന.

കശാലക്രങമണ മറ്റു ജതില്ലകളതിങലക്കുസം

പ്രവര്തനസം വദ്യശാപതിപതിച്ച ടസഡഡ് പദ്ധതതിയുടടെ കശീഴതില് 14 ജതില്ലശാ ഓഫശീസുകളസം 3 ങമഖലശാ
ഓഫശീസുകളസം ആരസംഭതിക്കുകയുണശായതി.
1.2

ടസഡഡ്

പദ്ധതതിയുടടെ

പൂര്തതിയശായങതശാടടെ
സസംസശാനടമശാട്ടുകഡ്

പ്രവര്തന

അവസശാനതിച.
പ്രവര്തനസം

കശാലയളവഡ്

15

9-ാശാസം

വര്ഷടത

വദ്യശാപതിപതിച്ച

പഞ്ചവത്സര

പ്രവര്തന

സശാപനസം

എന്ന

പദ്ധതതി

കശാലയളവതില്

നതിലയതില്

ടസഡഡ്

പദ്ധതതിയുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള് തുടെരുന്നതതിനശായതി സസംസശാന സര്കശാര് 26.03.2001 -

ടല

സ. ഉ (സശാധശാ) നസം. 103/2001/എസഡ്&ടെതി.ഡതി, 02.01.2007 - ടല സ. ഉ (കക)
നസം.1/2007/എസഡ്&ടെതി.ഡതി

എന്നതിവ

പ്രകശാരസം

സര്കശാരതിനഡ്

സശാമ്പതതിക

ബശാധദ്യത

സൃഷതികശാത വതിധസം ങകരള ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക പരതിസതിതതി കകൗൺസതിലതിനഡ് കശീഴതില്
സത്വശാശ്രയരശീതതിയതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന ഒരു സത്വയസംഭരണ സശാപനമശായതി നതിലനതിര്തതി ടസഡഡ്
പദ്ധതതിടയ പുനസസംഘടെതിപതികശാന് തശീരുമശാനതിച. തുടെര്ന്നഡ് ടസഡഡ് പദ്ധതതിടയ സര്കശാര്
ഏടറടുക്കുന്നതതിങലകശായതി

ടസശാകസറതി രജതിങസ്ട്രേഷന് ആക്ടഡ് 1860 പ്രകശാരസം ശശാസ്ത്ര

സശാങങ്കേതതിക സസംരഭകതത്വ വതികസന ങകനസം (സതി ടസഡഡ്) [Centre for Science & Technology
Entrepreneurship Development] എന്ന ങപരതില് ഒരു ടസശാകസറതി രൂപശീകരതിച. പുതുതശായതി
രൂപശീകരതിച്ച ടസശാകസറതിയുടടെ ടമങമശാറശാണസം ഓഫഡ് അങസശാസതിങയഷന്, കബലശാ എന്നതിവ
28/04/2008 - ടല സ.ഉ(കക) നസം. 3/08/എസഡ്&റതി.ഡതി പ്രകശാരസം അസംഗശീകരതിച. ഇങത
ഉതരവഡ് പ്രകശാരസം ടസഡഡ് പദ്ധതതിയുടടെ ആസതിയുസം ബശാദ്ധദ്യതകളസം പുതുതശായതി രൂപശീകരതിച്ച
ടസശാകസറതിയതിങലകഡ്

കകമശാറസം

ടചയശാനസം

ടസഡഡ്

പദ്ധതതിയതിടല

ജശീവനകശാടര

ടസശാകസറതി രജതിസര് ടചയ്ത തശീയതതി മുതല് ടസശാകസറതിയതിങലകഡ് ആഗതിരണസം ടചയശാനസം
അനമതതി നല്കതി.
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ഇപ്രകശാരസം നസ്റ്റെഡഡ പദ്ധതതിയതില് നതിന്നഡ സതി നസ്റ്റെഡതിങലകഡ മേശാറസം നചയനപട തസതികകള്
ചുവനട ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ
നസം.

തസതികയുനട ങപരഡ

തസതികകളനട എണസം

1

ഡയറക്ടര്

1

2

ങപ്രശാജക്ടഡ മേശാങനജര്

1

3

ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്

3

4

ജതിലശാ ങകശാ-ഓര്ഡതിങനറര്

14

5

അകക്കൗണ്ടന്റെഡ

1

6

ങകശാഴഡ ങകശാ-ഓര്ഡതിങനറര്

1

7

ങകശാണ്ഫതിഡന്ഷദല് അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1

8

ഹശാര്ഡഡ നവയര് നടകശ്രീഷദന്

1

9

ങപ്രശാഗശാസം അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

14

10

അകക്കൗണ്ടഡസഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

2

11

ബടപതിസ്റ്റെഡ

1

12

ഡതി.റതി.പതി ഓപങററര്

1

13

ങപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

11

14

ബഡ്രൈവര്

1

15

ഓഫശ്രീസഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1

16

റതിസപഡഷനതിസ്റ്റെഡ

1

17

പപ്യൂണ്

1

18

നഹല്പര്

11

19

പശാര്ടഡ ബടസം സത്വശ്രീപര്

4

ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില്
1.3 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ചടങ്ങളസം നതിയന്ത്രണങ്ങളസം അനുസരതിച്ചഡ നസശാബസറതിയുനട നതിയന്ത്രണസം,
ഭരണ ങമേല്ങനശാടസം എന്നതിവ പൂര്ണമേശായുസം 23 അസംഗ ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതില്
നതിക്ഷതിപ്തമേശാണഡ. ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതിനല അസംഗങ്ങള് തശാനഴ പറയുന്നവരശാണഡ.
1.
ചശ്രീഫഡ നസക്രടറതി
2.
പ്രതിന്സതിപല് നസക്രടറതി, ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപഡ
3.
നസക്രടറതി, ആസൂത്രണവുസം സശാമ്പതതിക കശാരദവുസം വകുപഡ
4.
നസക്രടറതി, വദവസശായ വകുപഡ
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5.
നസക്രടറതി, വതിവര സശാങങ്കേതതിക വകുപഡ
6.
നസക്രടറതി, തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ വകുപഡ
7.
ജതിലശാ കളക്ടര്, ങകശാഴതിങകശാടഡ
8.
ധനകശാരദ വകുപതിനന്റെ ങനശാമേതിനതി
9.
കൃഷതി വകുപതിനന്റെ ങനശാമേതിനതി
10.
ങനശാര്ക വകുപതിനന്റെ ങനശാമേതിനതി
11.
ആങരശാഗദ കുടുസംബങക്ഷമേ വകുപതിനന്റെ ങനശാമേതിനതി
12. ടൂറതിസസം വകുപതിനന്റെ ങനശാമേതിനതി
13. ഡയറക്ടര്, വദവസശായ വശാണതിജദ വകുപഡ
14. ചശ്രീഫഡ (ങപ്രശാജക്ടഡസഡ) , സസംസ്ഥശാന പശാനതിസംഗഡ വകുപഡ.
15. എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ ഡയറക്ടര്,CWRDM, ങകശാഴതിങകശാടഡ
16. ഡയറക്ടര്, ഇന്ഡദന് ഇന്സ്റ്റെതിറപ്യൂടഡ ഓഫഡ ബസ്പൈസസഡ റതിസര്ച്ചഡ
17. രശാജശ്രീവഡ ഗശാനതി നസന്റെര് ങഫശാര് ബങയശാനടങകശാളജതി യുനട ങനശാമേതിനതി.
18 - 22 സര്കശാര് നതിര്ങദ്ദേശതിക്കുന്ന സസംരസംഭകതത്വ പശശാതലമുള്ള അകശാഡമേശ്രീഷദന്
23. ഡയറക്ടര്, സതി നസ്റ്റെഡഡ (നമേമ്പര് നസക്രടറതി)
(വര്ഷതതില് ഏറവുസം കുറഞതഡ 2 തവണനയങ്കേതിലുസം ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില്
കൂങടണ്ടതശാണഡ)
1.4 പുനര്നതിര്വ്വചതികനപട സതി-നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ഉങദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള് തശാനഴപറയുസം പ്രകശാരമേശാണഡ.
i)
ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വതിദദയതിലൂനട സസംരഭകതത്വസം പരതിങപശാഷതിപതിക്കുക.
ii)
ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വതിദദയതിലധതിഷതിതമേശായ സ്ഥശായതിയശായ നതശാഴതില്ങമേഖലകള്
സൃഷതിക്കുക.
പ്രവര്തനങ്ങള്
1)
സസംരഭകതത്വസം ങപ്രശാല്സശാഹതിപതിക്കുക, വളര്ത്തുക എന്നശ്രീ ലക്ഷദങ്ങള് മുന്നതിര്തതി
സസംരഭകതത്വ വതികസന രസംഗതഡ സതി-നസ്റ്റെഡതിനന മേതികവതിനന്റെ ങകന്ദ്രമേശാകതി മേശാറ്റുക.
2)
ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക
വതിദദയുനട
പ്രങയശാഗസം
ങസവനങമേഖലകളതില്
വതിപുലനപടുത്തുന്നതതിനശായതി വദവസശായസം, ആര് & ഡതി സ്ഥശാപനങ്ങള് തമ്മതിലുള്ള
സസംങയശാജനസം തത്വരതിതനപടുത്തുക.
3)
വശാണതിജദപരമേശായതി അനുഗുണമേശായ സശാങങ്കേതതിക വതിദദകനള സസംരസംഭകരുനടയുസം
വദവസശായതികളനടയുസം ഇടയതില് ങപ്രശാതശാഹതിപതിക്കുക.
4)
നൂതന സശാങങ്കേതതിക വതിദദകനളക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള് സസംരഭകരതിലുസം വദവസശായ
സമൂഹതതിലുസം എതതിക്കുക.
5)
കരതിയര് ലശാകശാകതി ബനപുണദവുസം, സസംരഭകതത്വവുസം വളര്ത്തുന്നതതിനശായതി ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക ക്ലബുകള് വതിദദശാഭദശാസ സ്ഥശാപനങ്ങളതില് ആരസംഭതിക്കുക.
6)
ഭശാവതി സസംരസംഭകനര കനണ്ടത്തുകയുസം പ്രങചശാദനസം നല്കുകയുസം നചയ്യുക.
സസംരസംഭകതത്വതതിനന്റെ
പ്രശാധശാനദനതക്കുറതിച്ചഡ
ജനങ്ങനള
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ങബശാധവശാന്മേശാരശാക്കുന്നതതിനശായതി
നസമേതിനശാറുകള്,
വര്കഡങഷശാപ്പുകള്,
എകതിബതിഷനുകള്, നടങകശാളജതി ക്ലതിനതിക്കുകള് തുടങ്ങതിയവ ങനരതിങടശാ മേറഡ
ഏജന്സതികളമേശായതി സഹകരതിങച്ചശാ സസംഘടതിപതിക്കുക.
7)
സസംരസംഭകര്കഡ ങപ്രശാഡക്ടുകനളക്കുറതിച്ചുസം, ങപ്രശാജക്ടുകനളക്കുറതിച്ചുസം ആശയങ്ങള്
നല്കുകയുസം ങപ്രശാജക്ടഡ രൂപങരഖ, വതിശദമേശായ ങപ്രശാജക്ടഡ റതിങപശാര്ടഡ തുടങ്ങതിയവ
തയശാറശാക്കുക
8)
സസംരസംഭകര്കഡ ങപ്രശാജക്ടഡ സസംബനമേശായതി വതിദഗശാഭതിപ്രശായസം, ഉപങദശസം തുടങ്ങതിയ
ങസവനങ്ങള് നല്കുക.
9)
വതികസന ഏജന്സതികളസം സശാമ്പതതിക സ്ഥശാപനങ്ങളമേശായതി സസംരസംഭകനര
ബനനപടുത്തുക.
10) സസംരസംഭകര്, സര്കശാര് ഏജന്സതികള് തുടങ്ങതിയവയശായതി ഗങവഷണസം, സശാധദതശാ
പഠനസം,
സര്ങവ്വ
എന്നതിവ നടത്തുക.
11)
റതിങപശാര്ട്ടുകള്, വശാര്തശാക്കുറതിപ്പുകള്, അവസരങ്ങനളക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള്,
സസംരസംഭകരുനട വതിജയഗശാഥകള് തുടങ്ങതിയവ പ്രസതിദ്ധശ്രീകരതിക്കുക.
12) ങനരതിങടശാ മേറഡ ഏജന്സതികള് മുഖശാനതിരങമേശാ നതശാഴതിലധതിഷതിത പരതിശശ്രീലന ങകശാഴ്സുകള്
നടത്തുകയുസം, നസന്റെറതിനന്റെ ങപരതിലുള്ളങതശാ അനലങ്കേതില് സസംസ്ഥശാന സര്കശാര്,
ങകന്ദ്ര സര്കശാര്, യൂണതിങവഴതിറതികള് തുടങ്ങതിയവയുനട അസംഗശ്രീകശാരമുള്ളങതശാ ആയ
സര്ടതിഫതികറ്റുകള് നല്കുക.
13) പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതികള്
സസംഘടതിപതിക്കുന്നതതിനശായതി
ഫശാബഞസതികള്
തുടങ്ങുകയുസം, അതതിനന്റെ നടതതിപതില് ങമേല് ങനശാടസം വഹതിക്കുക.
14) സര്കശാരതിനന്റെ നതിര്ങദ്ദേശപ്രകശാരമുള്ള സശ്രീമുകളസം, പരതിപശാടതികളസം ആവതിഷ്കരതിക്കുക.
15) സര്കശാര് വകുപ്പുകള്, സര്കശാര് നതിയന്ത്രണതതിലുള്ള സ്ഥശാപനങ്ങള്, വദശാപശാര,
വദവസശായ കൂടശായ്മകള് എന്നതിവയുമേശായതി ങചര്ന്നഡ പ്രവര്തനങ്ങള് സഘടതിപതിക്കുക
16) ഉലശാദനസം, വതിപണനസം, മേനുഷദവതിഭവങശഷതി, ധനകശാരദസം എന്നശ്രീ വതിഷയങ്ങളതില്
സസംരസംഭകര്കഡ
വതിദഗ
ഉപങദശസം
നല്കുന്നങതശാനടശാപസം
ങനതൃതത്വ
വതികസനതതില് ഒരു ഏജന്സതിയശായതി പ്രവര്തതിക്കുക.
17) വദവസശായ ങസവന ങമേഖലകളതിങലകശായതി ങസശാഫഡ നവയര് നസശാലൂഷദന്സഡ
വതികസതിപതിക്കുക
18) ങപ്രശാജക്ടുകള് നടപശാക്കുന്നതതില് സത്വശാശയങശഷതി വര്ദ്ധതിപതിക്കുന്നതതിനശായതി
വരുമേശാനസം
ലഭദമേശാകുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണസം നചയ്യുക
സതി-നസ്റ്റെഡതിനന്റെ സശാമ്പതതിക ങസശാതസഡ
1.5 സതി-നസ്റ്റെഡതിനന്റെ സശാമ്പതതിക ങസശാതസഡ തശാനഴപറയുന്നവയശാണഡ:
1)
ങപ്രശാജക്ടഡ കണ്സൾടന്സതി, വതിശദമേശായ പദ്ധതതി റതിങപശാര്ട്ടുകള് തയശാറശാകല്,
ങപ്രശാജക്ടഡ മേശാങനനജ്മെന്റെഡ തുടങ്ങതിയ ഇനങ്ങളതിലൂനട സമേശാഹരതിക്കുന്ന വരവഡ
2)
നട്രെയതിനതിസംഗഡ ങപ്രശാഗശാമുകള് സസംഘടതിപതിക്കുന്നതതിലൂനടയുള്ള വരവഡ
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3)
പ്രസതിദ്ധശ്രീകരണങ്ങളനട വതില്പനയതിലൂനട സമേശാഹരതിക്കുന്ന വരവഡ
4)
ങകരള സര്കശാര്, മേറഡ സര്കശാര് ഏജന്സതികള് വഴതിയുള്ള വതിഹതിതങ്ങള്
5)
സത്വകശാരദ സ്ഥശാപനങ്ങള് വഴതി ലഭതിക്കുന്ന വതിഹതിതസം
പഠനതതിനന്റെ ഉത്ഭവസം
1.6 ങകശാഴതിങകശാടെഡ് ജതില്ലശാ കളക്ടറശായതിരുന്ന ശ്രശീ എന് പ്രശശാനഡ് 05.01.2017 ലസം, തുടെര്ന്നഡ്
കളക്ടറശായതി ചശാര്ടജ്ജെടുത ശ്രശീ യു വതി ങജശാസഡ് 15.05.2017 ലസം ചശീഫഡ് ടസക്രട്ടറതികഡ് അര്ദ്ധ
ഔങദ്ധദ്യശാഗതിക കത്തുകള് അയക്കുകയണശായതി. സതി ടസഡഡ് സശാമ്പതതികമശായുസം മനഷദ്യ വതിഭവ
ങശഷതിയതിലസം പ്രതതിസനതി ങനരതിടുന്നതതിനശാല് സസംരസംഭകതത്വ വതികസനതതില് പ്രശാവശീണദ്യസം
ങനടെതിയ ഒരു മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടറുടടെ ങസവനസം സശാപനതതിനഡ് അനതിവശാരദ്യമശാടണനസം
ആയതതിനശാല് മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടടറ നതിയമതിചടകശാണഡ് അഡശീഷണല് ചശാര്ജ്ജെതില് നതിനസം
തങ്ങടള ഒഴതിവശാകണസം എന്നതശാണഡ് പ്രസ്തുത കത്തുകളതിടല ആവശദ്യസം. ഈ വതിഷയടത
സസംബനതിച്ചഡ് സര്കശാര് പരതിങശശാധതിക്കുകയുസം ഇപ്രകശാരസം നതിരശീകതിക്കുകയുണശായതി:
"ഒരു മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടറുടടെ അഭശാവസം മശാത്രമശാണഡ് സതി ടസഡതിടന്റെ പുങരശാഗതതികഡ്
തടെസ്സമശായതിട്ടുള്ളടതന കരുതശാനശാവതില്ല. അതതിനശാല് ഈ സശാപനതതിടന്റെ പ്രവര്തനസം
വതിലയതിരുതതി പരതിഹശാര മശാര്ഗ്ഗങ്ങള് നതിര്ങദ്ദേശതിചടകശാണ്ടുള്ള റതിങപശാര്ട്ടഡ് അടെതിയനതിരമശായതി
ലഭദ്യമശാകതിയതതിന ങശഷസം ഒരു മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടര് നതിയമതിക്കുന്നതശായതിരതിക്കുസം ഉചതിതസം".
തുടെര്ന്നഡ് സതി ടസഡതിടന്റെ പ്രവര്തനസം വതിലയതിരുതതി റതിങപശാര്ട്ടഡ് സമര്പതിക്കുന്നതതിനശായതി
ഉങദദ്യശാഗസ ഭരണ പരതിഷശാര (എ ആര് 3) വകുപതിടന ചുമതലടപടുതതി.
രശ്രീ ത തി ശശാസ്ത്രസം
1.7 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവർതനസം സസംബനതിച്ച പഠനസം മൂന്നഡ ങമേഖലകളതിൽ
ങകന്ദ്രശ്രീകരതിച്ചതിരതിക്കുന.
1.
ഭരണകശാരദസം
2.
പദ്ധതതികളസം പദ്ധതതികനള അടതിസ്ഥശാനമേശാകതിയുള്ള പ്രവര്തന അവങലശാകനവുസം
3.
ധനകശാരദസം
1.8 പഠനതതിനഡ ആവശദമേശായ വതിവരങ്ങൾ ങശഖരതിച്ചതഡ തശാനഴ പറയുന്ന മേശാർഗ്ഗങ്ങൾ
വഴതിയശാണഡ
i.
ഓഫശ്രീസഡ ങരഖകൾ, രജതിസ്റ്റെറുകൾ , ഫയലുകൾ
ii
ജശ്രീവനകശാരുനട പ്രകടനസം വതിലയതിരുത്തുന്നതതിനശായതി തയശാറശാകതിയ ങചശാദദശാവലതി
ii.
ഇന്റെർവപ്യൂ

10

അദ്ധദശായസം 2
സ്ഥശാപനഘടന
2.1 ങകശാഴതിങകശാടഡ ആസ്ഥശാനമേശായതി ങകരള ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപതിനഡ കശ്രീഴതില്
പ്രവര്തതിക്കുന്ന സതി നസ്റ്റെഡഡ എന്ന സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനതതിനഡ 3 ങമേഖലശാ ഓഫശ്രീസുകളസം 14
ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകളസം ഉണ്ടഡ. ങപ്രശാജക്ടഡ ഡയറക്ടര് ആണഡ സ്ഥശാപന ങമേലധതികശാരതി. ങമേഖലശാ
ഓഫശ്രീസുകൾ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്മേശാരുനട നതിയന്ത്രണതതിലശാണഡ. നതിലവതില് ങമേഖലശാ
ഓഫശ്രീസുകളശായ തതിരുവനനപുരസം, എറണശാകുളസം, ങകശാഴതിങകശാടഡ എന്നതിവ അതതഡ ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസുകങളശാടഡ ങചര്ന്നഡ പ്രവര്തതിക്കുന. ആസ്ഥശാന ഓഫശ്രീസഡ, ങമേഖലശാ ഓഫശ്രീസുകള്,
ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകള് എന്നതിവയുനട ഘടന ചുവനട ങചര്ക്കുന.
ആസ്ഥശാന ഓഫശ്രീ സ ഡ
ക്രമേ നമ്പര്

തസതിക

എണസം

1

ഡയറക്ടര്

1

2

രജതിസശാര്

1

3

ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്

1

4

ങകശാഴഡ ങകശാ-ഓര്ഡതിങനറര്

1

5

അകക്കൗണ്ടന്റെഡ

1

6

ബടപതിസ്റ്റെഡ

1

7

ഓഫശ്രീസഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1

8

ഡതി.റതി.പതി ഓപങററര്

1

9

അകക്കൗണ്ടഡസഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

2

10

റതിസപഡഷനതിസ്റ്റെഡ

1

11

പപ്യൂണ്

1

12

ബഡ്രൈവര്

1

13

നഹല്പര്/പതി.റതി.എസഡ

1

11

ങമേഖലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ/ ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ
ക്രമേ നമ്പര്

തസതിക

എണസം

1

ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്

1

2

ജതിലശാ ങകശാ-ഓര്ഡതിങനറര്

1

3

ങപ്രശാഗശാസം അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1

4

ങപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1*

5

നഹല്പര്/പതിറതി.എസഡ

1

ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയറുനട തസതിക ങമേഖലശാ ഓഫശ്രീസുകളതില് മേശാത്രസം
*ങപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ - ഓങരശാ തസതിക വശ്രീതസം 3 ങമേഖലശാ ഓഫശ്രീസുകളതിലുസം, 8 ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസുകളതിലുസം മേശാത്രസം
2.2 നസ്റ്റെഡഡ ങപ്രശാജക്ടതിനന്റെ കശാലശാവധതി 2000 ല് അവസശാനതിച്ചങതശാനട ങപ്രശാജക്ടതിനന, സതി
നസ്റ്റെഡഡ എന്ന ങപരതില് ഒരു നസശാബസറതി ആയതി രജതിസ്റ്റെര് നചയ്തുനകശാണ്ടഡ സര്കശാര്
പുനസസംഘടതിപതിച്ചു. തുടര്ന്നഡ ജശ്രീവനകശാരുനട നതിയമേനസം, ങസവന വദവസ്ഥകള്, സശാമ്പതതിക
ആനുകൂലദങ്ങള്, അച്ചടക നടപടതികള് എന്നതിവനയ നതിയന്ത്രതിക്കുന്ന ബബലശായുസം
സ്ഥശാപനതതിനന്റെ പ്രവര്തനസം നതിയന്ത്രതിക്കുന്ന ചടങ്ങളസം നതിലവതില് വന. നസ്റ്റെഡഡ ങപ്രശാജക്ടഡ
പുനസസംഘടതിപതികനപടതതിനുങശഷസം പുതതിയ തസതികകനളശാനസം തനന്ന സൃഷതിച്ചതിടതില. നസ്റ്റെഡഡ
ങപ്രശാജക്ടതിനല ജശ്രീവനകശാനര അങതപടതി നതിലനതിര്തതിയശാണഡ പുതുതശായതി നതിര്വ്വചതികനപട
ഉങദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള് ങനടുന്നതതിനശായുള്ള വതിപുലശ്രീകരതിച്ച പ്രവര്തനങ്ങള് നടതനപട്ടുങപശാന്നതഡ.
കരശാര് ജശ്രീവനകശാര്, ദതിവസ ങവതനകശാര്, പശാര്ടഡ ബടസം സത്വശ്രീപര്മേശാര് എന്നതിങ്ങനന മൂന്നഡ
വതിഭശാഗങ്ങളതിലുള്ള ജശ്രീവനകശാരശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡതിലുള്ളതഡ.
2.3 കരശാര് ജശ്രീവനകശാരുനട തസതികകൾ സസംബനതിച്ച വതിവരങ്ങള് ചുവനട പടതികയതില്
ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ നമ്പര്

തസതിക

അനുവദതികനപ
ടഎണസം

നതിലവതിലുലള്ള ജശ്രീവനകശാര്

1

ങപ്രശാജക്ടഡ മേശാങനജര്

1

-

2

ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്

3

3

3

ജതിലശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

ങകശാ-

14

8

4

ങകശാഴഡ

ങകശാ-

1

1

12

ഓര്ഡതിങനറര്
5

അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1

-

6

അകക്കൗണ്ടന്റെഡ

1

1

7

സതി.എ

1

-

8

ബഡ്രൈവര്

1

1

22

14

ആനക

2.4 കരശാര് ജശ്രീവനകശാരുനട ആനകയുള്ള 22 തസതികകളതില് 14 തസതികകളതില് ജശ്രീവനകശാര്
ങജശാലതി നചയ്യുന. കരശാര് ജശ്രീവനകശാരുനട ലതിസ്റ്റെഡ ചുവനട ങചര്ക്കുന.
സതി നസ്റ്റെഡഡ ജശ്രീ വ നകശാരുനട ലതിസ്റ്റെഡ (കരശാര് ജശ്രീ വ നകശാര്)
ക്രമേ
നമ്പര്

ങപരഡ

ഉങദദശാഗങപരഡ

വയസഡ,
ജനനതശ്രീയതതി

ങയശാഗദത

1

ലതതിക ജതി

ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്

54, 21/03/1964 ബതി നടകഡ
(നകമേതികല്)

21/01/1999

2

ബശലജ.നക. ങപ്രശാജക്ടഡ
വതി
എഞതിനശ്രീയര്

55, 09/04/1963 ബതി നടകഡ
(ഇലകതികല്)

16/02/1995

3

ബമേഥതിലതി.നക

ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്

51, 21/3/1967

15/12/1999

4

ജശാനകതി. പതി

ജതിലശാ ങകശാ
50, 30/05/1968 ബതി.എസഡ.സതി, 17/12/1995
ഓര്ഡതിങനറര്
എല്.എല്.ബതി,
എസം.ബതിഎ,

5

ലകതിയമ്മ.ഡതി. ജതിലശാ ങകശാ
55, 30/07/1963 ബതി നടകഡ
ഓര്ഡതിങനറര്
(ഇലകതികല്)

6

ങഗശാമേതതി
ജതിലശാ ങകശാ
51, 31/05/1967
സങരശാജസം.എസം. ഓര്ഡതിങനറര്

7

വശ്രീണ.പതി.

ബതി.ഇ
(നകമേതികല്)

സതി.നസ്റ്റെഡതില്
പ്രങവശതിച്ച
തശ്രീയതതി

13/06/1995

ബതി നടകഡ
20/01/1999
(അഗതികള്ച്ചര്
)
എസം.ഇ.
(അഗതികള്ച്ചര്
)

ജതിലശാ ങകശാ
49, 25/05/1969 ബതി നടകഡ
ഓര്ഡതിങനറര്
(നകമേതികല്)

20/01/1999

13

8

ദശ്രീപ്തതി.എ.എസഡ. ജതിലശാ ങകശാ
54, 09/05/1964 ബതി നടകഡ
ഓര്ഡതിങനറര്
(നകമേതികല്)

20/01/1999

9

*ജയന്.നക.എ ജതിലശാ ങകശാ
43, 28/05/1975 ബതി നടകഡ
ഓര്ഡതിങനറര്
(നകമേതികല്)

17/03/1999

10

പ്രശ്രീതതി. എസഡ

08/04/1999

11

സതശ്രീഷഡ
ജതിലശാ ങകശാ
52, 10/05/1966 ബതി നടകഡ
06/102003
ബശാബു.എസം.വതി ഓര്ഡതിങനറര്
(നമേകശാനതികല്
)

12

വതിങനശാദഡ.
നക.പതി

13

നപന്.ജതി.ദശാസഡ ങകശാഴഡ ങകശാ
52, 31/05/1966 എസം. സതി. എ
ഓര്ഡതിങനറര്

14/10/1997

14

മുസഫ.പതി.വതി

01/12/1997

ജതിലശാ ങകശാ
48, 30/05/1970 ബതി നടകഡ
ഓര്ഡതിങനറര്
(ആര്കഡ)

അകക്കൗണ്ടന്റെഡ

ബഡ്രൈവര്

42, 26/12/1976 ബതി ങകശാസം

60, 08/11/1958

14/03/2003

കരശാര് ജശ്രീവനകശാരതില് അകക്കൗണ്ടന്റുസം, ബഡ്രൈവറുസം ഒഴതിച്ചശാല് ബശാകതിനയലശാവരുസം സശാങങ്കേതതിക
വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരശാണഡ. ശശ്രീ. ജയന്.നക.എ, ജതിലശാ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് ങജശാലതിയതില് നതിനസം
വതിടുതല് നചയ്തു. ശശ്രീ. മുസഫ.പതി.വതി, ബഡ്രൈവര് റതിടയര് നചയ്തു.
2.5 ദതിവസങവതന ജശ്രീ വ നകശാര്
ദതിവസങവതന ജശ്രീവനകശാരുനട തസതികകൾ സസംബനതിച്ച വതിവരങ്ങള് ചുവനട പടതികയതില്
ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ നമ്പര്

തസതിക

അനുവദതികനപട എണസം

നതിലവതിലുലള്ള
ജശ്രീവനകശാര്

1

അകക്കൗണ്ടഡസഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

2

2

2

ബടപതിസ്റ്റെഡ

1

1

3

DTP ഓപങററര്

1

1

4

ഓഫശ്രീസഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

1

1

5

റതിസപഡഷനതിസ്റ്റെഡ

1

1

6

ങപ്രശാഗശാസം അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

14

9

7

നപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

11

10

8

പപ്യൂണ്

1

1

14

ആനക

32

26

2.6 26 ദതിവസനങവതനകശാരശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡതിലുള്ളതഡ. ഇതതിൽ 19 ങപരുസം ങമേഖലശാ /ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസുകളതിൽ ങജശാലതി നചയ്യുന്ന ങപ്രശാഗശാസം / ങപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡമേശാരശാണഡ. 400 രൂപയശാണഡ
ദതിവസക്കൂലതിയശായതി നതിശയതിച്ചതിരതിക്കുന്നതഡ. സതി നസ്റ്റെഡതിനല പ്രതതിസനതിയുനട യഥശാര്ത്ഥ ദുരതിത
ഫലസം ങപറുന്നതഡ ദതിവസ ങവതനകശാരശാണഡ. 2016 ഓങക്ടശാബറതിനഡ ങശഷസം ഇവര്കഡ ങവതനസം
ലഭതിച്ചതിടതില. 15 വര്ഷതതിലധതികസം ങസവനകശാലയളവുള്ളവരശാണഡ ഭൂരതിഭശാഗവുസം. തങ്ങള്കഡ
ലഭതിക്കുന്ന ദതിനങവതനതതില് പൂര്ണ തൃപ്തരശായ ഇവരുനട കൃതദ നതിര്വ്വഹണസം സസംബനതിച്ചഡ
ആര്ക്കുസം പരശാതതികങളശാ, ആങക്ഷപങ്ങങളശാ ഇല. ദതിവസങവതനകശാരുനട ലതിസ്റ്റെഡ ചുവനട
ങചര്ക്കുന.
സതി നസ്റ്റെഡഡ- ദതിവസങവതനകശാരുനട ലതിസ്റ്റെഡ
ക്രമേ
നമ്പര്

ങപരഡ

ഉങദദശാഗങപരഡ

വയസഡ, ജനന ങയശാഗദത
തശ്രീയതതി

സതി.നസ്റ്റെഡതില്
പ്രങവശതിച്ച തശ്രീയതതി

1

പമേശ്രീല.എ.നക

ബടപതിസ്റ്റെഡ

4/4/1967

SSLC,
Typewriting.
DTP

18/2/1995

2

ബഷജു
.എന്.പതി

ഓഫശ്രീസഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

17/12/1974

SSLC,

02/08/1995

3

പുഷ്പലത.പതി

DTP ഓപങററര്

28/04/1970

ബതി.എ
Typewriting.
Tally DTP

01/03/1999

4

ങജശായതിസതി
ജയതിസംസഡ

അകക്കൗണ്ടഡസഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

06/04/1972

എസം.സതി.എ,
30/05/1997
ബതിങകശാസംTypew
riting. Tally
DTP

5

ബതിജതി.എല്.പതി അകക്കൗണ്ടഡസഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

09/05/1979

ബതിങകശാസം
11/08/2003
PGDCA. Tally
DTP

6

മേശാധുരതി.പതി

റതിസപഡഷനതിസ്റ്റെഡ

16/06/1964

SSLC,

7

ശശ്രീധരന്.പതി

പപ്യൂണ്

15/01/1963

22/12/1995
01/06/1996

15

8

അനതില്കുമേശാര്. ങപ്രശാഗശാസം
എസഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

31/05/1968

പ്രശ്രീ ഡതിഗതി

05/12/1995

9

ങജശാസഡ
ജയതിസംസഡ

17/12/1973

ഐ.ടതി.ഐ

2/5/1998

10

രശാങജഷഡ.പതി.വതി ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

26/04/1974

ബതി.ങകശാസം

18/10/1999

11

ആന്സതി
വര്ഗശ്രീസഡ

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

10/02/1970

ബതി.എസഡ.സതി

05/04/1999

12

ങഗശാപതി
മേശാധവന്

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

13/06/1963

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

23/04/1999

13

ജയപ്രകശാശഡ.
പതി.എസഡ

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

06/01/1975

ബതി ങകശാസം

15/10/1999

14

രങമേഷഡ
ങമേശാഹന്.പതി

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

03/05/1974

പ്രശ്രീ ഡതിഗശ്രീ

01/06/1999

15

രുഗതിണതി.നക

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

20/05/1970

ബതി ങകശാസം

03/05/1999

16

ഷശ്രീബ.പതി

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

19/05/1978

ഡതിങപശാമേ

06/11/2003

17

ങജശാജതി.എസം

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

07/11/1973

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

23/11/1998

18

ജലശ്രീല്.എസം

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

30/05/1971

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

21/05/2004

19

മേശാതത്യുക്കുടതി
എന്.എസം

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

20/05/1972

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

26/02/1996

20

ധനലകതി.
നക.സതി

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

03/04/1965

പ്രശ്രീ ഡതിഗതി

07/02/2000

21

സതശ്രീഷഡ
കുമേശാര്.വതി

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

31/05/1973

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

22/11/1999

ങപ്രശാഗശാസം
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

16

22

പ്രവശ്രീഷഡ.വതി,റതി

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

25/05/1979

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

01/06/1999

23

ജതിഷ ആര്

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

24/12/1979

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

02/06/2000

24

ജതിങതഷഡ.
നക.വതി

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

23/05/1978

ബതി.എ

10/11/2003

25

തശാജുമേശാല്
നപ്രശാജക്ടഡ
ഹുബസന് ജതി അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

30/05/1969

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

07/03/2000

26

ചന്ദ്രന്.നക

06/04/1967

എസഡ
.എസഡ
.എല്.സതി

02/12/2003

നപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

പശാര്ടഡ ബടസം സത്വശ്രീ പ ര്മേശാര്
2.7 13 പശാര്ടഡ ബടസം സത്വശ്രീപര്മേശാരശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡതിലുള്ളതഡ. 4250-6700 എന്ന ങപ
നസയതിലശാണഡ ഇവര്കഡ അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ളതഡ. പശാര്ടഡ ബടസം സത്വശ്രീപര്മേശാരുനട ലതിസ്റ്റെഡ ചുവനട
ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ
നമ്പര്

ങപരഡ

ജനന തശ്രീയതതി

സതി.നസ്റ്റെഡതില്
പ്രങവശതിച്ച തശ്രീയതതി

1

ആമേതിന.എ.ടതി

01/05/1963

01/01/1998

2

ബശാലന് വതി.എസം

10/04/1956

12/02/2007

3

ജമേശ്രീല

10/09/1957

24/05/1999

4

ബലല.നക.ഐ

01/01/1964

01/04/1999

5

ങമേരതിക്കുടതി മേശാര്ങകശാസഡ

16/10/1960

10/11/2004

6

ഫതിങലശാമേതിന ങതശാമേസഡ

19/05/1967

11/01/2000

7

രശാധശാമേണതി.എന്

07/05/1961

01/09/2007

8

രമേണതി.നക.ജതി

27/12/1957

01/09/1999

9

സനദ ഒ.ആര്

20/05/1972

111/08/2005

10

സരസമ്മ.പതി

20/05/1964

08/02/1996

11

സരസത്വതതി.എസഡ

101/01/1966

01/01/2000

17

ക്രമേ
നമ്പര്

ങപരഡ

ജനന തശ്രീയതതി

സതി.നസ്റ്റെഡതില്
പ്രങവശതിച്ച തശ്രീയതതി

12

സക്കൗമേതിനതി.എസം.നക

2911/1957

11/07/2007

13

സുശശ്രീല. വതി.പതി

10/07/1947

01/11/2001

14

അബ്ദുൾ ലതശ്രീഫഡ

31/07/1963

01/11/2012

15

ബതിന്ദു സതി റതി

5/7/1980

01/03/2015

ക്രമേ നമ്പര് 14,15 യഥശാക്രമേസം അബ്ദുൾ ലതശ്രീഫഡ, ബതിന്ദു സതി റതി എന്നതിവര് സതി നസ്റ്റെഡതിനന
നസശാബസറതിയശായതി രജതിസ്റ്റെര് നചയ്തതതിനഡ ങശഷസം ങസവനതതില് പ്രങവശതിച്ചവരശാണഡ.

18

അദ്ധദശായസം 3
പ്രധശാന തസതികകളസം ചുമേതലകളസം
ഡയറക്ടര്
3. എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതിയുനട ങമേൽങനശാടതതിനുസം നതിയന്ത്രണതതിനുസം വതിങധയമേശായതിനകശാണ്ടഡ സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ
ഭരണ
നതിര്വ്വഹണസം
ഡയറക്ടറതിൽ
നതിക്ഷതിപ്തമേശാണഡ.
നചലവുകൾ
നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനഡ പരദശാപ്തമേശാസം വതിധസം സ്ഥശാപനസം വരുമേശാനസം ആർജതിക്കുനണ്ടഡ എന്നഡ
ഉറപ്പുവരുങതണ്ടതഡ ഡയറക്ടറുനട പ്രധശാന കടമേയശാണഡ. സതി നസ്റ്റെഡതിനല ങരഖകളനട
കങസ്റ്റെശാഡതിയനുസം ബശാങ്കുകളതിനലയുസം ട്രെഷറതികളതിനലയുസം അകക്കൗണ്ടുകൾ ഓപങററഡ നചയ്യുന്നതുസം
ഡയറക്ടർ ആണഡ.
സതി നസ്റ്റെഡഡ ഡയറക്ടര്മേശാര് 01/12/2008 മുതല്
ക്രമേ
നമ്പര്

ഡയറക്ടറുനട ങപരഡ

ങസവന കശാലസം

1

ങമേശാഹനന് മേണലതില്, അസതി.എകതി.എഞതിനശ്രീയര്,
നക.എസഡ.ഇ.ബതി, വതിലങ്ങശാടഡ എസഡ.എച്ചഡ.ഇ.പതി,
ങകശാഴതിങകശാടഡ (on deputation)

1/12/2008 - 30/11/2010

2

ങഡശാ.നക.വതി.ജയകുമേശാര്, എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ ഡയറക്ടര്, CWRDM 1/12/2010 - 31/12/2011
(on deputation)

3

പതി.ജയകുമേശാര്, സയന്റെതിസ്റ്റെഡ & നഹഡഡ, എണ്വയണ്നമേന്റെഡ
സ്റ്റെഡശ്രീസഡ ഡതിവതിഷന്, CWRDM (on deputation)

01/01/2012 - 07/08/2012

4

ങഡശാ.നക.വതി.മുഹമ്മദഡ കുഞഡ, സയന്റെതിസ്റ്റെഡ, KFRI, തൃശ്ശൂര്
(on deputation)

08/08/2012 - 10/05/2015

5

ങഡശാ.അജതിതഡ പ്രഭ, ങജശായതിന്റെഡ ഡയറക്ടര്, KSCSTE (Full
Additional Charge)

11/05/2015 - 18/07/2016

6

എന്.പ്രശശാനഡ ഐ.എ.എസഡ, ജതിലശാ കളക്ടര് ങകശാഴതിങകശാടഡ 19/07/2016 - 18/02/2017
(Full Additional Charge)

7

യു.വതി.ങജശാസഡ ഐ.എ.എസഡ, ജതിലശാ കളക്ടര്, ങകശാഴതിങകശാടഡ. 18/02/2017 (Full Additional Charge)
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രജതിസശാര്
3.2 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ അനുവദതികനപട തസതികളതില് ഉൾനപടുന്ന തസതികയലതിതഡ. സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ഭരണപരവുസം ധനപരവുമേശായ പ്രവർതനങ്ങളനട കൃതദത വതിശതിഷദശാ അകക്കൗണ്ടഡസഡ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനശായതി തശാതഡകശാലതികമേശായതി സൃഷഡടതിച്ച തസതികയശാണതിതഡ. കശാലശാകശാലങ്ങളതിൽ
ഡയറക്ടർ ഏൽപതിച്ചു നൽകുന്ന ചുമേതലകൾ നതിര്വ്വഹതിക്കുകയുസം ഡയറക്ടറുനട അഭശാവതതിൽ
ബദനസം ദതിനമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങൾകഡ ങമേൽങനശാടസം വഹതിക്കുകയുസം നചയ്യുന്നതശാണഡ രജതിസശാറുനട
കർതവദസം.
ക്രമേ
നമ്പര്

രജതിസശാര്

കശാലയളവഡ

1

ടതി വതി ശങ്കേരന്

28.12.2015-30.06.2016

2

ശശ്രീ.ഇമ്പങശഖര് ഐ.എ.എസഡ,
കളക്ടര്, ങകശാഴതിങകശാടഡ

3

ജസതി നഹലന്, ഫതിനശാന്സഡ ഓഫശ്രീസര്, 28.02.2017-05.04.2017
കളക്ടങററഡ, ങകശാഴതിങകശാടഡ

4

ടതി ജനതില് കുമേശാര്, എ ഡതി എസം, കളക്ടങററഡ, 06.04.2017-22.10.2017
ങകശാഴതിങകശാടഡ

5

രശാജന് എസം നക, ഫതിനശാന്സഡ ഓഫശ്രീസര്, 23.10.2017 കളക്ടങററഡ, ങകശാഴതിങകശാടഡ

അസതി. 18.08.2016-27.02.2017

ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീ യ ര്
3.3 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ങമേഖല ഓഫശ്രീസുകളനട ചുമേതല ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്മേശാര്കഡ ആണഡ.
പദ്ധതതി / പരതിപശാടതി രൂപങരഖ തയശാറശാക്കുകയുസം സസംസ്ഥശാന വദശാപക പരതിപശാടതികളനടയുസം ജതിലശാ
പരതിപശാടതികളനടയുസം
പദ്ധതതി
നടതതിപതിനഡ
ങമേല്ങനശാടസം
വഹതിക്കുന്നതുസം
ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയറശാണഡ. ഭശാവതി സസംരസംഭകനര കനണ്ടത്തുകയുസം പ്രങചശാദനസം നല്കുകയുസം
നചയ്യുന്നതതിനശായതി
സസംരസംഭക
മേശ്രീറ്റുകൾ
സസംഘടതിപതിക്കുക,
സസംരസംഭകതത്വതതിനന്റെ
പ്രശാധശാനദനതക്കുറതിച്ചഡ
ജനങ്ങനള
ങബശാധവശാന്മേശാരശാക്കുന്നതതിനശായതി
നസമേതിനശാറുകള്,
വര്കഡങഷശാപ്പുകള്,
എകതിബതിഷനുകള്,
നടങകശാളജതി
ക്ലതിനതിക്കുകള്
തുടങ്ങതിയവ
സസംഘടതിപതിക്കുന്നതതിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങൾകഡ ങനതൃതത്വസം നല്കുക, സസംരസംഭകര്കഡ ങപ്രശാജക്ടഡ
സസംബനമേശായതി വതിദഗശാഭതിപ്രശായസം, ഉപങദശസം തുടങ്ങതിയ ങസവനങ്ങള് നല്കുക, ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസുകളനട പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണ പ്രവര്തനങ്ങളതിലുസം ഭരണപരമേശായ പ്രവര്തനങ്ങളതിലുസം
ആവശദമേശായ സഹശായസം ലഭദമേശാക്കുക, പദ്ധതതിയുനട വരവഡ നചലവഡ കണക്കുകള്
പരതിങശശാധതിക്കുക, പദ്ധതതി ശരതിയശായതി നതിര്വ്വഹണസം നടത്തുനങണ്ടശാ എന്നഡ ഉറപ്പു വരുത്തുക,
ഫശ്രീല്ഡഡ സന്ദര്ശനസം നടത്തുക, ഏജന്സതികളമേശായുള്ള കരശാറുകള് തയശാറശാകല്,
പദ്ധതതികളനട നടതതിപഡ ഘടങ്ങളതില് ഫണ്ടഡ ആവശദ പത്രതികകള്, സര്ടതിഫതികറഡ ആവശദ
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കുറതിപ്പുകള്, ങപ്രശാഗശാസം റതിങപശാര്ട്ടുകള് എന്നതിവ തയശാറശാക്കുക തുടങ്ങതിയവ ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയറുനട ചുമേതലകളതില്നപടുന.
3.4 ങമേല്പറഞ ചുമേതലകൾ കൂടശാനത ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനല ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്കഡ
ചുവനടപറയുന്ന ഭരണപരമേശായ ചുമേതലകള് കൂടതി നല്കതിയതിട്ടുണ്ടഡ.
1. ഡയറക്ടര്, രജതിസശാര് എന്നതിവരുനട അഭശാവതതില് ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനന്റെ ചുമേതല ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്കശായതിരതിക്കുസം.
ഓഫശ്രീസഡ
ജശ്രീവനകശാര്
കൃതദസമേയതഡ
ഓഫശ്രീസതില്
ഹശാജരശാകുനനവന്നഡ ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഹശാജര്, ങസവനങ്ങള് നല്കല്, തപശാലുസം പരശാതതികളസം
സത്വശ്രീകരതികല് എന്നതിവ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയറുനട ചുമേതലയശായതിരതിക്കുസം.
2. ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനല എലശാ ജശ്രീവനകശാരുസം ഹശാജര് ങരഖനപടുതല്, പുറതഡ ങപശാകല്,
കശാഷത്വല് ലശ്രീവഡ എന്നതിവയഡ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയറുനട അനുവശാദസം ങതങടണ്ടതശാണഡ. കശാഷത്വല്
ലശ്രീവഡ അസംഗശ്രീകരതിക്കുന്നതതിനശായതി രജതിസശാര്കഡ അങപക്ഷ അയങയണ്ടതശാണഡ.
3. ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനല ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്കഡ ചുമേതലയുളള ങകശാഴതിങകശാടഡ, മേലപ്പുറസം,
വയനശാടഡ എന്നശ്രീ ജതിലകളതിനല ഫയലുകള് ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര് മുഖശാനതിരസം
പരതിങശശാധതികനപങടണ്ടതശാണഡ.
ജതിലശാ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്
3.5
ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനന്റെ ഭരണ ചുമേതല ജതിലശാ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്മേശാര്കശാണഡ. ജതിലശാ
തലതതില് സസംരസംഭകതത്വസം പരതിങപശാഷതിപതിക്കുന്നതതിനശായതി പദ്ധതതികൾ ആസൂത്രണസം നചയ്യുക,
തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ വകുപഡ, സശാമൂഹദ നശ്രീതതി വകുപഡ, വദവസശായ വകുപഡ എന്നശ്രീ വകുപ്പുകളമേശായതി
ബനനപട്ടു സശാധദമേശായ പദ്ധതതികനളക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങശഖരണസം നടത്തുക, വതിശദമേശായ പദ്ധതതി
റതിങപശാർട്ടുകൾ തയശാറശാക്കുക, സസംരസംഭകര്, സര്കശാര് ഏജന്സതികള് തുടങ്ങതിയവയശായതി
ജതിലശാതലതതില് ഗങവഷണസം, സശാധദതശാ പഠനസം, സര്ങവ്വ എന്നതിവ നടത്തുക, ബനപുണദവുസം,
സസംരഭകതത്വവുസം വളര്ത്തുന്നതതിനശായതി ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക ക്ലബുകള് സ്ഥശാപതിങകണ്ട വതിദദശാഭദശാസ
സ്ഥശാപനങ്ങനള കനണ്ടത്തുക, ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനന്റെ കശ്രീഴതില് ജതിലയതില് നടപശാക്കുന്ന പദ്ധതതി/
പരതിപശാടതികളനട നതിര്വ്വഹണ ചുമേതല വഹതിക്കുക തുടങ്ങതിയവയശാണഡ പ്രധശാന ചുമേതലകള്. ജതിലശാ
ങകശാ ഓര്ഡതിങനറനറ പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണതതില് സഹശായതിക്കുന്നതതിനഡ ങപ്രശാഗശാസം അസതിസ്റ്റെന്റെഡ,
ങപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ എന്നശ്രീ വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരുസം പ്രവര്തതിക്കുന.
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അദ്ധദശായസം 4
ങകന്ദ്ര/ ങമേഖല /ജതില ഓഫശ്രീ സു കളനട പ്രവര്തനസം
4.1 ങകന്ദ്ര, ങമേഖല, ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകളനട നപശാതുവശായ പ്രവർതനസം അവങലശാകനസം നചയ്യുന്ന
അധദശായമേശാണതിതഡ.
ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീ സ ഡ
ഹശാജര് പുസതഡകസം
4.2
ഓഫശ്രീസതിനല പ്രധശാന രജതിസ്റ്റെറശായ ഹശാജര് പുസകസം കൃതദതങയശാനട ബകകശാരദസം
നചയ്യുന്നതില. 2017 വര്ഷനത ഹശാജര് പുസകസം കശാണശാതശായ സസംഭവതതില് 20.05.2017 - ല്
ഒരു സര്ക്കുലര് പുറനപടുവതിച്ചതിട്ടുളളതശായതി കശാണുന. 10.05.2017 മുതല് ഹശാജര് പുസകസം
കശാണശാനതില എനസം കണ്ടു കതിട്ടുന്നവര് 24.05.2017-നകസം ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്കഡ
ബകമേശാറണനമേനമേശാണഡ സര്ക്കുലറതിനല നതിര്ങദ്ദേശസം. ഇതരതതില് ഒരു സർക്കുലർ
ഓഫശ്രീസതിനല അനശാസ്ഥനയയുസം അച്ചടകരശാഹതിതദനതയുസം വരച്ചുകശാട്ടുന
ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് ലഭതിക്കുന്ന പരശാതതികൾ/ അങപക്ഷകൾ
4.3 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ 14 ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകളസം വശാടക നകടതിടങ്ങളതിലശാണഡ പ്രവര്തതിക്കുന്നതഡ.
വശാടക കുടതിശതിക ലഭതികണനമേന്നഡ ആവശദനപട്ടുനകശാണ്ടഡ ലഭതിക്കുന്ന കത്തുകളശാണഡ ങകന്ദ്ര
ഓഫശ്രീസതില് ലഭതിക്കുന്ന പരശാതതികളതില് ഭൂരതിഭശാഗവുസം. ഫണ്ടഡ ഇലശാതതതിനശാല് നകടതിട വശാടക
കുടതിശതിക അനുവദതികശാന് ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനഡ കഴതിയുന്നതില. മേനറശാരു പ്രധശാന പരശാതതിയശാണഡ,
ജശ്രീവനകശാര് അവരുനട ശമ്പള കുടതിശതിക ലഭതിക്കുന്നതതിനുസം, ഇ.പതി.എഫഡ വതിഹതിതസം
അടയശാതതതിനുസം, ലശ്രീവഡ അനുവദതികശാതതതിനുസം സമേര്പതിച്ചതിട്ടുളള അങപക്ഷകള്.
വശാര്ഷതിക ധനകശാരദ പത്രതിക
4.4 ഓങരശാ സശാമ്പതതിക വര്ഷവുസം സതി-സ്റ്റെഡതിനന്റെ വരവഡ നചലവഡ സസംബനതിച്ച വശാര്ഷതിക
ധനകശാരദ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ തയശാറശാങകണ്ടതുസം ആയതഡ ഗങവര്ണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതില് ചര്ച്ച നചയ്തഡ
അസംഗശ്രീകശാരസം വശാങങ്ങണ്ടതുമേശാണഡ. 19.08.2013-നഡ കൂടതിയ ഗങവണതിങഡ കക്കൗണ്സതില് ങയശാഗസം 201112, 2012-13 എന്നശ്രീ വര്ഷങ്ങളതിനല വശാര്ഷതിക ധനകശാരദ പത്രതിക അസംഗശ്രീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ. തുടര്നളള
വര്ഷങ്ങളതില് ധനകശാരദ പത്രതിക തയശാറശാക്കുകങയശാ അസംഗശ്രീകശാരസം വശാങ്ങുകങയശാ നചയ്തതിടതില.
ആഡതിറഡ റതിങപശാര്ടഡ
4.5 ACRs Company, AJM & Associate എന്നശ്രീ ചശാര്ങടര്ഡഡ അകക്കൗണ്ടതിസംഗഡ
സ്ഥശാപനങ്ങളശാണഡ ടതി സ്ഥശാപനതതിനന്റെ വശാര്ഷതിക വരവഡ നചലവുകള് ആഡതിറഡ നചയ്യുന്നതഡ.
2015-16 സശാമ്പതതിക വര്ഷസം വനരയുളള വരവഡ നചലവഡ കണക്കുകള് ആഡതിറഡ നചയ്തഡ
റതിങപശാര്ടഡ ലഭദമേശാകതിയതിട്ടുണ്ടഡ.
തപശാല് വതിതരണസം
4.6 തപശാല് വതിതരണതതിനന്റെ ചുമേതല ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനല ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്കശാണഡ.
തപശാല് വതിതരണസം കൃതദമേശായതി നടക്കുന്നതില. 2017 ജൂണ് മേശാസസം മുതലുളള തപശാലുകള് വതിതരണസം
നടതതിയതിട്ടുളളതശായതി തപശാല് രജതിസ്റ്റെറതില് ങരഖനപടുതലുകള് ഇല.
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വശാഹനങ്ങള്
4.7 രണ്ടഡ വശാഹനങ്ങള് ഉണ്ടശായതിരുന്നതതില് 2015-16 സശാമ്പതതിക വര്ഷസം ഒരു വശാഹനസം
കണ്ടസം നചയ്തു. ഇങപശാള് 2005 Model Scorpio ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് ഉണ്ടഡ. ഇതഡ മേശാസങ്ങളശായതി
ഉപങയശാഗതികശാനത കതിടക്കുന. ഉപങയശാഗതികതക അവസ്ഥയതിലശാണുളളതഡ.
സര്വ്വശ്രീസഡ ബുകഡ
4.8 ജശ്രീവനകശാര്കഡ സര്വ്വശ്രീസഡ ബുകഡ സൂക്ഷതിക്കുന്നതില.
നതിലവതിനല വരുമേശാന മേശാര്ഗ്ഗസം
പുറസം കരശാര് അടതിസ്ഥശാനതതില് ജശ്രീവനകശാനര വതിതരണസം നചയല് (Engagement of staff
on outsourcing basis)
4.9 നൂതനമേശായ ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വതിദദകളപങയശാഗതിച്ചഡ വദസശായ സസംരസംഭകതത്വ വതികസനസം,
നതശാഴതിലവസരങ്ങള് സൃഷതികല്, നതശാഴതില് സശാദ്ധദതശാ ങമേഖലകളതില് വതിദഗനര
വശാര്നതടുകല് എന്നതിവയശാണഡ സ്ഥശാപനതതിനന്റെ മുഖദ ഉങദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള്. ഇതതിനഡ പുറങമേ
വദവസശായ സസംരസംഭകര്കശാവശദമേശായ ങപ്രശാജക്ടഡ ഐഡന്റെതിഫതിങകഷന്, കക്കൗണ്സതിലതിസംഗഡ
സശാധദതശാ പഠനങ്ങള്, ങപ്രശാജക്ടഡ റതിങപശാര്ട്ടുകള് തയശാറശാകല്, നതശാഴതില് പരതിശശ്രീലനങ്ങള്കഡ
ഒപസം യൂണതിറ്റുകള് സ്ഥശാപതിച്ചഡ നല്കല്, മേശാര്കറതിസംഗഡ മുതലശായ ങസവനങ്ങള് നല്കുക
എന്നതിവയുസം സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെപ്രവര്തനങ്ങളതില് ഉള്നപടുന. 2016-17 മുതല് പ്രവര്തനസം
പശാനട നതിലച്ച സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ഇങപശാഴനത ഒങര ഒരു വരുമേശാന മേശാര്ഗ്ഗസം സര്കശാര് / നപശാതു
ങമേഖലയതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന സ്ഥശാപനങ്ങള്കഡ മേനുഷദ വതിഭവസം ലഭദമേശാകല്ല എന്ന
പ്രവര്തതിയശാണഡ. ഇതുവഴതി സര്വ്വശ്രീസഡ ചശാര്ജഡ ഇനതതില് ഒരു നചറതിയ തുക സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ
ലഭതിക്കുന. സതി നസ്റ്റെഡഡ ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികനള നതനരനഞടുതഡ വതിതരണസം നചയ്യുന്ന
ഇങപശാഴനത ഏജന്സതികള്.
സ്ഥശാപനതതിനന്റെ/ഏജന്സതിയുനട ങപരഡ റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ നടത്തുന്ന തസതികകള്
1

ങകരള
ങകശാ-ഓപങററശ്രീവഡ
മേതില്കഡ 1. നസക്രങടറതിയല് അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
മേശാര്കറതിസംഗഡ
നഫഡങറഷന്, 2. ങപ്രശാജക്ടഡ/ഷതിഫഡ എഞതിനശ്രീയര്
തതിരുവനനപുരസം
3. അകക്കൗണ്ടഡസഡ ഓഫശ്രീസര്

2

ങകരള
ങകശാ-ഓപങററശ്രീവഡ
മേതില്കഡ 1. നസക്രങടറതിയല് അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
മേശാര്കറതിസംഗഡ നഫഡങറഷന്,മേലമ്പുഴ
2. ങപ്രശാജക്ടഡ/ഷതിഫഡ എഞതിനശ്രീയര്
3. നടകശ്രീഷദന്
4. നകമേതിസ്റ്റെഡ
5. ഫശ്രീല്ഡഡ നസയതില്സഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ

3

ങകരള
ങകശാ-ഓപങററശ്രീവഡ
മേതില്കഡ 1. അകക്കൗണ്ടഡസഡ ഓഫശ്രീസര്
മേശാര്കറതിസംഗഡ
നഫഡങറഷന്, 2. ങപ്രശാജക്ടഡ/ഷതിഫഡ എഞതിനശ്രീയര്
പടണകശാടഡ.
3. നടകശ്രീഷദന്
4. നകമേതിസ്റ്റെഡ
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5. ലശാബഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
6.ജൂനതി.ര് അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
4

ങകരള
ങകശാ-ഓപങററശ്രീവഡ
മേതില്കഡ 1. ങപ്രശാജക്ടഡ/ഷതിഫഡ എഞതിനശ്രീയര്
മേശാര്കറതിസംഗഡ നഫഡങറഷന്,പുന്നപ്ര
2. നടകശ്രീഷദന്
3. നകമേതിസ്റ്റെഡ
4.ലശാബഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
5. ജൂനതിയര് അസതിസ്റ്റെന്റെഡ,

5

ങകരള
ടൂറതിസസം
ഇന്ഫശാസക്ചര് 1. മേശാങനജര്
ലതിമേതിറഡഡ, തതിരുവനനപുരസം
2.ഓവര്സശ്രീയര്
3.അകക്കൗണ്ടഡസഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
4.ങബശാടഡ ബഡ്രൈവര് (സശാങ്കേഡ)

6.

സ്ത്രശ്രീകളനടയുസം കുടതികളനടയുസം സര്കശാര് 1. ഹക്കൗസഡ കശ്രീപതിസംഗഡ സ്റ്റെശാഫഡ (ക്ലശ്രീനതിസംഗഡ)
ആശുപത്രതി, ങകശാഴതിങകശാടഡ

റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ നടപടതിക്രമേങ്ങള്
4.10 സര്കശാര്/നപശാതുങമേഖല
സ്ഥശാപനങ്ങളതില്
ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികനള
ആവശദമുളള
അവസരതതില് ടതി സ്ഥശാപനങ്ങള് ഉങദദശാഗസ്ഥനര ലഭദമേശാക്കുന്നതതിനശായതി സതി നസ്റ്റെഡതിനന
സമേശ്രീപതിക്കുകയുസം ഉങദദശാഗസ്ഥനര റതിക്രൂടഡ നചയ്തഡ നല്കുന്നതഡ സസംബനതിച്ചഡ വദവസ്ഥകള്
ഉള്നകശാളളതിച്ചഡ സതി നസ്റ്റെഡുമേശായതി ഒരു കരശാറതില് ഏര്നപടുകയുസം നചയ്യുന. കരശാര് ഒപതിടതതിനഡ
ങശഷസം സസംസ്ഥശാന ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപതിനഡ കശ്രീഴതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന സത്വയസംഭരണ
സ്ഥശാപനമേശായ സതി-സ്റ്റെഡഡ ഒരു തശാല്കശാലതിക പദ്ധതതികഡ ങവണ്ടതി ഏജന്സതി ആവശദനപട
തസതികയഡ ങയശാഗദതയുളള ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികളതില് നതിനസം അങപക്ഷ ക്ഷണതിച്ചുനകശാണ്ടഡ
പത്രപരസദസം നല്കുന. ലഭദമേശായ അങപക്ഷകനര ഒരു ങകന്ദ്രതതില് വച്ചഡ ബവദഗദ
പരശ്രീക്ഷ/ഇന്റെര്വത്യു
എന്നതിവ
നടതതി
നതനരനഞടുക്കുന.
നതനരനഞടുകനപട
ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികളനട റശാങ്കേഡ ലതിസ്റ്റെഡ അസംഗശ്രീകശാരതതിനഡ ങശഷസം ടതി റശാങ്കേഡ ലതിസ്റ്റെതില് നതിനസം
ഏജന്സതികള്കഡ ആവശദമേശായ ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികനള വതിതരണസം നചയ്യുന.
4.11 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ങമേല്ങനശാടതതില് നടത്തുന്ന അഭതിരുചതി പരശ്രീക്ഷയതിലുസം ഇന്റെര്വപ്യൂവതിലുസം
സ്ഥശാപനതതിനന്റെ പ്രതതിനതിധതിയുസം സതി-സ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രതതിനതിധതിയുസം സശാങങ്കേതതിക ങമേഖലയതിലുളള
വതിദഗരുസം ഉള്നപടുന. ഒരു നതിശതിത കശാലയളവതിങലയ്ക്കുളള കരശാര് അടതിസ്ഥശാനതതിലുളള
നതിയമേനമേശായതിരതിക്കുമേതിതഡ. സശാധശാരണയശായതി ഒരു വര്ഷസം/ആറഡ മേശാസസം കശാലശാവധതിയശാണഡ
ഉണ്ടശാകുക. എന്നശാല് വശ്രീണ്ടുസം കശാലശാവധതി നശ്രീടതി നല്കശാറുണ്ടഡ. റതിക്രൂടഡ നചയ്യുന്ന
ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികള്കഡ ങവതനവുസം ങപ്രശാവതിഡന്റെഡ ഫണ്ടഡ വതിഹതിതവുസം ഒടുക്കുന്നതതിനുളള തുകയുസം
സ്ഥശാപനസം സതി-സ്റ്റെഡതിനശാണഡ നല്കുന്നതഡ. ഇങതശാനടശാപസം സതി-സ്റ്റെഡതിനഡ സര്വ്വശ്രീസഡ ചശാര്ജഡ
ഇനതതില് തുക നല്കുന. ഇതശാണഡ സതി സ്റ്റെഡതിനുളള വരുമേശാനസം. സ്ഥശാപനസം അനുവദതിക്കുന്ന
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തുകയുനട 13.75% ആയതിരുന്ന സര്വ്വശ്രീസഡ ചശാര്ജഡ പതിന്നശ്രീടഡ 12.5% ആയതി മേശാറതിയതിട്ടുണ്ടഡ.
സര്വ്വശ്രീസഡ ചശാര്ജതിനഡ കരശാര് വദവസ്ഥയുനട ഭശാഗമേശായതി മേശാറസം വരുതശാവുന്നതശാണഡ. ഒരു
സ്ഥശാപനതതിനഡ ലഭദമേശാകുന്ന ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികളനട ശമ്പളവുസം ങപ്രശാവതിഡന്റെഡ ഫണ്ടഡ വതിഹതിതവുസം
സതി സ്റ്റെഡതിനന്റെ സര്വ്വശ്രീസഡ ചശാര്ജസം ഉള്നപടുന്ന തുക ഓങരശാ മേശാസവുസം സതി-സ്റ്റെഡഡ നക്ലയതിസം
ആയതി ആവശദനപടുന. നക്ലയതിസം ലഭതിക്കുന്ന മുറയഡ നതിയമേനസം നല്കതിയ ഉദദശാഗസ്ഥര്കഡ
ങവതനസം സതി സ്റ്റെഡഡ ങനരതിടഡ നല്കുന. സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ ഇങപശാള് ലഭതിക്കുന്ന ഒങരനയശാരു
വരുമേശാനമേശാര്ഗ്ഗമേശാണതിതഡ.
ഓഫശ്രീ സ ഡ പ്രവര്തനതതിനന്റെ ങപശാരശായ്മകൾ
4.12 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ സുഗമേമേശായ പ്രവര്തനതതിനഡ അതശാതഡ സമേയങ്ങളതില് വതിവതിധ
സര്ക്കുലറുകളസം നതിര്ങദ്ദേശങ്ങളസം പുറനപടുവതികശാറുണ്ടങ്കേതിലുസം അവനയശാനസം തനന്ന കൃതദമേശായതി
പശാലതികനപടുന്നതില. ഓങരശാ ജശ്രീവനകശാരുസം അവരുനട തശാല്പരദമേനുസരതിച്ചഡ വരതികയുസം
ങപശാകുകയുസം നചയ്യുന്ന അവസ്ഥയശാണഡ. ഹശാജര് പുസകസം സൂക്ഷതിക്കുന്നതതിലുസം തതികഞ
അനശാസ്ഥയശാണഡ.
2017-നല
ഹശാജര്
പുസകസം
നവസംബര്
മേശാസസം
മുതല്
കശാണ്മേശാനതിലശാനയന്നശാണഡ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര് അറതിയതിച്ചതഡ. ആയതതിനശാല് ഡതിസസംബര്
മേശാസങതകശായതി ഒരു പുതതിയ ഹശാജര് പുസകസം തുറക്കുകയുസം 2018 ജനുവരതി മുതലുള്ള ഹശാജര്
തുടര്ന്നഡ അതതില് ങരഖനപടുത്തുകയുസം നചയ്തതിട്ടുണ്ടഡ. എന്നശാല് പതിന്നശ്രീടഡ ഹശാജര് പുസകസം
കനണ്ടടുതഡ ലഭദമേശാക്കുകയുണ്ടശായതി. ഹശാജര് പുസകസം കശാണ്മേശാനതിലശാനയന്നഡ കശാണതിച്ചഡ ങപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര് സതി നസ്റ്റെഡഡ ഡയറക്ടര്കഡ പരശാതതിയുസം നല്കതിയതിട്ടുണ്ടഡ. സതി നസ്റ്റെഡതില് വരുന്ന
തപശാലുകള് യഥശാസമേയസം ഇന്ങവര്ഡഡ രജതിസ്റ്റെറതില് ങചര്ക്കുന്നതില. വളനര ദതിവസങ്ങള്
കഴതിഞശാണഡ അവ ഇന്ങവഡഡ രജതിസ്റ്റെറതില് ങചര്ക്കുന്നതഡ. ഡയറക്ടര് ഇലശാതതതിനശാല്
ങകശാഴതിങകശാടഡ റശ്രീജതിയണല് നസന്റെറതിനന്റെ ചുമേതല വഹതിക്കുന്നതഡ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര് ആണഡ.
വരുന്ന തപശാലുകള് യശാനതശാരു പരതിങശശാധനയുസം കൂടശാനത അകക്കൗണ്ടന്റെതിനുസം സതി എ യ്ക്കുസം
നല്കുകയശാണഡ പതതിവഡ. തപശാലുകളതിങന്മേല് സത്വശ്രീകരതിക്കുന്ന നടപടതികള് സസംബനതിച്ചഡ
തുടരങനത്വഷണങ്ങള് ഒനസം തനന്ന നടക്കുന്നതില. വതിവരശാവകശാശ നതിയമേപ്രകശാരസം ലഭതിക്കുന്ന
അങപക്ഷകള്കഡ കൃതദമേശായ മേറുപടതി നല്കുനണ്ടഡ. എന്നശാല് ആര്.ടതി.ഐ രജതിസ്റ്റെര്
സൂക്ഷതിക്കുന്നതില. ങമേല്ങനശാടക്കുറവഡ ഓഫശ്രീസതിനന്റെ പ്രവര്തനതതില് കശാണുന. പല തപശാലുകളസം
ഓൺബലനശായതി അകക്കൗണ്ടന്റെതിനഡ ലഭതിക്കുകയുസം അകക്കൗണ്ടന്റെഡ നടപടതി സത്വശ്രീകരതിക്കുകയുസം
നചയ്യുന. എന്നശാല് ഈ വതിവരസം ഓഫശ്രീസതിനന്റെ ചുമേതലയുള്ള ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്
അറതിയുന്നതില. ഇങ്ങനന ജശ്രീവനകശാര്കതിടയതില് അബനകദസം നതിലനതില്ക്കുന.
4.13 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവര്തനസം വതിലയതിരുത്തുന്നതതിനന്റെ
ഓഫശ്രീസുകളതില് പഠന സസംഘസം സന്ദര്ശനസം നടത്തുകയുണ്ടശായതി.

ഭശാഗമേശായതി

മൂന്നഡ

ജതിലശാ
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എറണശാകുളസം ങമേഖല /ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ
ജശ്രീവനകശാര്
1. ശശ്രീമേതതി നക വതി ബശലജ (ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്)
2. ശശ്രീമേതതി ങഗശാമേതതി സങരശാജസം എസം. (ജതിലശാ ങകശാ-ഓര്ഡതിങനറര്)
3. ശശ്രീമേതതി ആന്സതി വര്ഗ്ഗശ്രീസഡ (ങപ്രശാജക്ടഡ അസതിസ്റ്റെന്റെഡ)
4.14 പതനസംതതിട, എറണശാകുളസം, തൃശ്ശൂര്, പശാലകശാടഡ, ആലപ്പുഴ എന്നശ്രീ അഞഡ ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസുകളനട ങമേല്ങനശാടവുസം ഏങകശാപനവുസം എറണശാകുളസം ങമേഖല ഓഫശ്രീസതിനന്റെ ചുമേതലയളള
ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്കശാണഡ. ടതി ജതിലകളതില് നടപശാക്കുന്ന ങപ്രശാഗശാമുകള് ഏങകശാപതിപതിക്കുകയുസം
പ്രസ്തുത പരതിപശാടതികള് അനുവദതികനപട തുകക്കുള്ളതിലശാനണന്നഡ ഉറപ്പുവരുത്തുകയുസം, ഫണ്ടഡ
അങപക്ഷകൾ സൂക്ഷമേ പരതിങശശാധനകഡ വതിങധയമേശാങകണ്ടതുസം ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയറുനട
ചുമേതലയശാണഡ. അങതശാനടശാപസം ജതിലശാതലതതില് നടപശാകശാന് ഉങദ്ദേശതിക്കുന്ന പദ്ധതതികളതിന്ങമേല്
മേശാര്ഗ്ഗനതിര്ങദ്ദേശസം നല്കുന്നതുസം ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയറശാണഡ.
ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ തിനന്റെ പ്രവര്തനസം
4.15 2006-07 മുതല് 2014-15 വനര എറണശാകുളസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതില് സതില് നഡവലപഡനമേന്റെഡ
നട്രെയതിനതിസംഗഡ പരതിപശാടതികളസം, ങപ്രശാജക്ടുകളസം ഏനറടുത്തു നടപതിലശാകതിയതിരുന. ഗശാമേ/ങബശാകഡ
പഞശായത്തുകള്,
ഡതി.ആര്.ഡതി.എ,
ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ
എന്നശ്രീ
ഏജന്സതികുളമേശായതി
സഹകരതിച്ചശാണഡ ജതിലയതില് സതില് നഡവലപഡനമേന്റെഡ നട്രെയതിനതിസംഗഡ പരതിപശാടതികള് ഏനറടുത്തു
നടപതിലശാകതിയതിട്ടുളളതഡ. പദ്ധതതികള് നടപതിലശാകതിയതഡ സസംബനതിച്ച കണക്കുകള് ചുവനട
കശാണശാവുന്നതശാണഡ.
സശാമ്പതതിക വര്ഷസം

ഏനറടുത പരതിപശാടതികള്
(എണസം)

2006-07

15

2007-08

43

2008-09

33

2009-10

30

2010-11

13

2011-12

38

2012-13

23

2013-14

20

2014-15

21

26

ഇ-ങസവന 2016-17
4.16 സസംസ്ഥശാന പടതികജശാതതി-പടതികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുമേശായതി ങചര്ന്നഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ നടപതിലശാകതിയ
ഒരു സസംസ്ഥശാന വദശാപക പരതിപശാടതിയശാണഡ ഇ-ങസവന. ഓങരശാ ജതിലയതില് നതിനസം 20
പടതികജശാതതി-പടതികവര്ഗ്ഗ വതിഭശാഗതതിനല യുവതശ്രീയുവശാകളശാണഡ ഇതതിനന്റെ ഗുണങഭശാകശാകള്.
ജതിലശാ പടതികജശാതതി വതികസന ഓഫശ്രീസറശാണഡ ഗുണങഭശാകശാകനള നതനരനഞടുതഡ സതി
നസ്റ്റെഡതിനഡ ബകമേശാറുന്നതഡ. ടതി ഗുണങഭശാകശാകള്കഡ ബവദഗദ പരതിശശ്രീലനസം നല്കുകയശാണഡ
സതി സ്റ്റെഡതിനന്റെ ചുമേതല. എറണശാകുളസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ അവസശാനമേശായതി നടപതിലശാകതിയതിട്ടുളള
പരതിപശാടതിയശാണതിതഡ.
ഹശാജര് പുസകസം
4.17 എറണശാകുളസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനുസം ങമേഖല ഓഫശ്രീസതിനുസം ങവണ്ടതി നപശാതുവശായതി ഒരു ഹശാജര്
പുസകസം ഉപങയശാഗതിച്ചു വരുന. ജശ്രീവനകശാര് കൃതദമേശായതി ഹശാജര് ങരഖനപടുത്തുനണ്ടഡ.
അകത്വതിറന്സഡ രജതിസ്റ്റെര്
4.18 2016 ഏപ്രതില് മേശാസസം വനരയുളള ശമ്പളസം അകത്വതിറന്സഡ രജതിസ്റ്റെറതില് ഒപതിടഡ ജശ്രീവനകശാര്
ബകപറതിയതിട്ടുണ്ടഡ. എന്നശാല് 2016 ഒങക്ടശാബര് മേശാസസം വനര ജശ്രീവനകശാര്കഡ ശമ്പളസം ലഭതിച്ചതശായതി
അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ. ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് നതിനസം ശമ്പള സതിപഡ ലഭതികശാതതതിനശാല് ശമ്പള വതിവരസം
അകത്വതിറന്സഡ രജതിസ്റ്റെറതില് ങരഖനപടുതതിയതിടതില.
കദശാഷഡ ബുകഡ
4.19 31.03.2018 വനരയുളള വരവഡ നചലവഡ കണക്കുകള് കദശാഷഡ ബുകതില് ങരഖനപടുതതി
ങക്ലശാസഡ നചയ്തതിട്ടുണ്ടഡ.
ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ ങനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
4.20 ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ ങനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ചുവനട ങചര്ക്കുന.
- ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് സമേര്പതിക്കുന്ന പദ്ധതതി നതിര്ങദ്ദേശങ്ങളതിന്ങമേല് അസംഗശ്രീകശാരസം നല്കുന്നതില .
ഉദശാഹണമേശായതി എറണശാകുളസം ങമേഖല ഓഫശ്രീസതില് നതിനസം 2016 നസപഡറസംബര് മേശാസതതില്
ഏഴഡ ങകശാടതി രൂപയുനട 'ങഹശാസം നവജതിറബതിള് ഗശാര്ഡന് ' എന്ന പദ്ധതതി നതിര്ങദ്ദേശസം തയശാറശാകതി
സമേര്പതിച്ചതിരുനന്നങ്കേതിലുസം നശാളതിതുവനര ആയതതിനഡ അസംഗശ്രീകശാരസം നല്കതിയതിടതില. ഇതതിന്ങമേല്
ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് നതിനസം യശാനതശാരു തുടര്നടപടതികളസം ബകനകശാണ്ടതിടതില.
- തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനങ്ങള് വശാര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില് ഉള്നപടുത്തുന്ന നതശാഴതില്
പരതിശശ്രീലനങ്ങളസം സസംരസംഭങ്ങളസം നടപതിലശാക്കുന്നതതിനഡ സതി സ്റ്റെഡതിനന അസംഗശ്രീകൃത ഏജന്സതിയശായതി
സര്കശാര് അസംഗശ്രീകശാരസം നല്കതിയതിരുനനവങ്കേതിലുസം 2016-17 വര്ഷതതില് തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ
സ്ഥശാപനങ്ങളനട പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണ മേശാര്ഗ്ഗനതിര്ങദ്ദേശങ്ങള് പുറനപടുവതിച്ചങപശാള് നതിര്വ്വഹണ
ഏജന്സതി ങകശാഡഡ സതി സ്റ്റെഡതിനഡ ലഭദമേശാകതിയതിരുന്നതില. ആയതതിനശാല് തങദ്ദേശസത്വയസംഭരണ
സ്ഥശാപനങ്ങളനട പദ്ധതതികളതില് സതി സ്റ്റെഡതിനന പങ്കേശാളതിയശാകതിയതില.
-എറണശാകുളസം ങമേഖല/ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ വശാടക നകടതിടതതിലശാണഡ പ്രവര്തതിച്ചു വരുന്നതഡ. 2016
നവസംബര് മേശാസസം മുതല് നകടതിട വശാടക കുടതിശതികശാണഡ. 14,726/- രൂപയശാണഡ ഇങപശാഴനത
പ്രതതിമേശാസ വശാടക. വശാടക കുടതിശതികയശായതി നകടതിടസം ഉടമേ വലതിയ സമ്മര്ദ്ദേസം നചലുത്തുനണ്ടഡ. സതി
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സ്റ്റെഡതിനന്റെ സശാമ്പതതിക നതില വളനര പരതിതശാപകരമേശായതതിനശാല് തുക അനുവദതികശാന്
കഴതിയുന്നതില.
-ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിന്ങമേല് നതിയന്ത്രണങമേശാ ങമേല്ങനശാടങമേശാ ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസഡ നടത്തുന്നതില . ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസതില് നതിനസം എലശാ മേശാസവുസം പ്രതതിമേശാസ അകക്കൗണ്ടഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുസം വക്കൗച്ചറുകളനട അസലുസം
ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് സമേര്പതിങകണ്ടതുണ്ടഡ. 2018 ജനുവരതി, നഫബ്രുവരതി, മേശാര്ച്ചഡ മേശാസങ്ങളതിനല
അകക്കൗണ്ടഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുസം വക്കൗച്ചറുകളസം ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് സമേര്പതിച്ചതിടതില . ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില്
ങനരതിടഡ നല്ങകണ്ട ടതി ങരഖകള് ബകപറ്റുവശാന് ങപശാലുസം തയശാറശാവുന്നതില എന്നശാണഡ ജതില ങകശാഓര്ഡതിങനറര് അറതിയതിച്ചതിട്ടുളളതഡ.
-2013-നഡ ങശഷസം ജശ്രീവനകശാരുനട ഇ.പതി.എഫഡ അകക്കൗണ്ടഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ ലഭതിച്ചതിടതില. ഇ.പതി.എഫഡ
വതിഹതിതസം ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസഡ കൃതദമേശായതി ഒടുക്കുന്നതില എന്നഡ ജശ്രീവനകശാര് പരശാതതിനപടുന.
തൃശ്ശൂര് ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ
ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനല ജശ്രീവനകശാര്
1.
ശശ്രീമേതതി പ്രശ്രീതതി.എസഡ (ജതിലശാ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്)
2.
ശശ്രീമേതതി രമേണതി നക.ജതി (നഹല്പര്)
4.21 തൃശ്ശൂര് ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനന്റെ ങനതൃതത്വതതില് തൃപ്തതികരമേശായ പ്രവര്തനമേശാണഡ
മുന്കശാലങ്ങളതില് നടതതിയതിരുന്നതഡ. 2010-2011 മുതല് 2016-17 വനര ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ
നടപതിലശാകതിയ ബനപുണദ വതികസന പരതിപശാടതികൾ / ങപ്രശാജക്ടുകളനട വതിവരസം ചുവനട
ങചര്ക്കുന.
വര്ഷസം

നടപതിലശാകതിയ ങപ്രശാജക്ടുകളനട എണസം

2010-11

23

2011-12

59

2012-13

34

2013-14

53

2014-15

32

2015-16

10

2016-17
ഹശാജര് പുസകസം - കൃതദമേശായതി ബകകശാരദസം നചയ്തു വരുന.
അകത്വതിറന്സഡ രജതിസ്റ്റെര് - 2016 ഓങക്ടശാബര് മേശാസസം വനര ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പളസം വതിതരണസം
നചയ്തതിട്ടുണ്ടഡ.
കദശാഷഡ ബുകഡ- തൃശ്ശൂര് ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതില് കദശാഷഡ ബുകഡ കൃതദമേശായതി ബകകശാരദസം നചയ്യുന.
2016-17 വര്ഷതതില് സതി നസ്റ്റെഡഡ തൃശ്ശൂര് ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ നടപതിലശാകതിയ പ്രധശാന പദ്ധതതി
4.22 തൃശ്ശൂര് ജതിലശാ പഞശായതഡ ജനകശ്രീയശാസൂത്രണസം - വനതിതശാ ഘടക പദ്ധതതി 2016-17 ല്
ഉള്നപടുതതി നടപതിലശാകതിയ സശാനതിടറതി നശാപഡകതിന് ട്രെയതിനതിസംഗഡ കസം യൂണതിറഡ നസറപഡ എന്ന
പദ്ധതതി സതി നസ്റ്റെഡശാണഡ നതിര്വ്വഹണസം നടതതിയതിട്ടുള്ളതഡ. നട്രെയതിനതിസംഗതിനഡ 150000/-രൂപയശാണഡ
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വകയതിരുതതിയതഡ. നട്രെയതിനതിസംഗതിനഡ ങശഷസം മൂന്നഡ ഷശ്രീ പശാഡഡ ങമേകതിസംഗഡ നമേഷശ്രീന് സ്ഥശാപതിച്ചഡ
സശാനതിടറതി നശാപഡകതിന് നതിര്മ്മതിക്കുകയശാണഡ പദ്ധതതി ലക്ഷദസം. സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ങനതൃതത്വതതില് 32
ങപര്കഡ പരതിശശ്രീലനസം നല്കതി പദ്ധതതിയുനട നട്രെയതിനതിസംഗഡ ഭശാഗസം വതിജയകരമേശായതി പൂര്തതിയശാകതി.
ലഭതിക്കുന്ന പരതിപശാടതികള് കൃതദമേശായതി നതിര്വ്വഹണസം നടതശാന് തൃശ്ശൂര് ഓഫശ്രീസതിനഡ കഴതിയുനണ്ടഡ.
ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ ങനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്
4.23 ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ ങനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ചുവനട ങചര്ക്കുന.
-കഴതിഞ ആറഡ മേശാസങ്ങളശായതി ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിങലകഡ അയങകണ്ടതശാ വക്കൗച്ചറുകളസം പ്രതതിമേശാസ
അകക്കൗണ്ടഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുകളസം അയക്കുന്നതില. ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് നതിനസം കൃതദമേശായ
നതിര്ങദ്ദേശങ്ങനളശാനസം ഇകശാരദതതില് ലഭതിക്കുന്നതില എനസം അസല് വക്കൗച്ചറുകളസം മേറഡ ങരഖകളസം
ഉതരവശാദതിതത്വങതശാനട ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില് സത്വശ്രീകരതിക്കുന്നതില എന്നതുനകശാണ്ടുമേശാണഡ
അയകശാതതഡ എന്നശാണഡ അറതിയതിച്ചതിട്ടുള്ളതഡ.
-തൃശ്ശൂര് ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ വശാടക നകടതിടതതിലശാണഡ പ്രവര്തതിച്ചു വരുന്നതഡ പ്രതതിമേശാസ വശാടക
10000/- രൂപയശാണഡ. 10 മേശാസനത വശാടക കുടതിശതികയുണ്ടഡ.
-2011 വര്ഷതതിനുങശഷസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനല ജശ്രീവനകശാര്കഡ ക്ഷശാമേബതശാ വര്ദ്ധനവഡ, ലശ്രീവഡ
സറണ്ടര് എന്നശ്രീ ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭതിക്കുന്നതില എന്ന പരശാതതി നതിലനതില്ക്കുന.
-ജതിലശാ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് തയശാറശാക്കുന്ന പല പദ്ധതതി നതിര്ങദ്ദേശങ്ങളസം ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതില്
നതിനസം ങവണ്ടത്ര പതിന്തുണങയശാ നതിര്ങദ്ദേശങമേശാ ഇലശാത സശാഹചരദതതില് ഫയലുകളതില് തനന്ന
വതിശമേതിക്കുന. തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനങ്ങള്കഡ ഏനറടുതഡ നടപശാകശാന് സശാധതിക്കുന്ന
പല പദ്ധതതികളസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ തയശാറശാകതിയതിട്ടുണ്ടഡ. ഉദശാഹരണമേശായതി കൃഷതി വകുപ്പുമേശായതി
സഹകരതിച്ചഡ നടപശാകശാന് കഴതിയുന്ന റൂഫഡ ങടശാപഡ കള്ടതിങവഷന് ങപ്രശാഗശാസം. നകടതിടതതിനന്റെ
മുകളതില് പച്ചകറതി കൃഷതി നടത്തുന്നതതിനശായതി വശ്രീടമ്മമേശാര്കഡ പരതിശശ്രീലനസം നല്കുന്നതശാണഡ ടതി
പദ്ധതതി. നചറതിയ അളവതില് നവള്ളവുസം വളവുസം ഉപങയശാഗതിച്ചഡ നപനടന്നഡ വതിളനവടുകശാന് കഴതിയുന്ന
പച്ചകറതികളനട
ഉല്പശാദനമേശാണഡ
ലക്ഷദമേതിടുന്നതഡ.
ബജവവളസം
ഉപങയശാഗതിച്ചുസം
രശാസകശ്രീടനശാശതിനതികളനട ഉപങയശാഗസം ഇലശാനതയുസം വശ്രീടതിനല മേശാലതിനദസം ഉപങയശാഗതിച്ചുസം സത്വയസം
നടത്തുന്ന കൃഷതിയശാണഡ വതിഭശാവനസം നചയ്തതിട്ടുള്ളതഡ. പഞശായത്തുസം കൃഷതിഭവനുസം സതി നസ്റ്റെഡുസം
ങചര്ന്നശാണഡ പദ്ധതതി നടപതിലശാക്കുന്നതഡ. പഞശായതഡ നതനരനഞടുതഡ അയക്കുന്ന
ഗുണങഭശാകശാകള്കഡ പരതിശശ്രീലനസം സതി നസ്റ്റെഡഡ നല്കുന്നതശായതിരതിക്കുസം. ഇതരതതിലുള്ള പല
പദ്ധതതി നതിര്ങദ്ദേശങ്ങളസം അസംഗശ്രീകശാരസം ങനടശാനശാകശാനതയുസം നതിര്വ്വഹണസം നടതശാന്
കഴതിയശാനതയുസം ഫയലതില് തനന്ന വതിശമേതിക്കുകയശാണഡ.
സതി നസ്റ്റെഡഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ, ങകശാഴതിങകശാടഡ
4.24 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ങകശാഴതിങകശാടഡ നഹഡഡ ഓഫശ്രീസതിങനശാടഡ ങചര്ന്നശാണഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ
പ്രവര്തതിക്കുന്നതഡ. ഇതഡ ഒരു പ്രങതദക ഓഫശ്രീസശായതി പ്രവര്തതിക്കുകയശായതിരുന. സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ നഹഡഡ ഓഫശ്രീസഡ ങകശാഴതിങകശാടഡ തശാലൂകഡ ഓഫശ്രീസതിനന്റെ പുതതിയ നകടതിടതതിങലകഡ
മേശാറതിയതതിനഡ ങശഷസം അങതശാനടശാപസം സബഡ നസന്റെറുസം മേശാറതിയതിരതിക്കുകയശാണഡ. ജതിലശാ ഓഫശ്രീസശായ
സബഡ നസന്റെറതിനന്റെ പ്രവര്തനസം നമേച്ചനപട രശ്രീതതിയതിലശാണഡ നടക്കുന്നതഡ. ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകള്കഡ
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രണ്ടഡ രശ്രീതതിയതിലശാണഡ പദ്ധതതികള് ലഭതിക്കുന്നതഡ. ജതിലശാ തല ഓഫശ്രീസര്മേശാര് മുങഖന ലഭതിക്കുന്ന
പദ്ധതതികളസം, നഹഡഡ ഓഫശ്രീസഡ മുങഖന ലഭതിക്കുന്ന പദ്ധതതികളസം. ഈ രണ്ടഡ രശ്രീതതിയതിലുസം ലഭതിച്ച
പദ്ധതതികളസം അവര് നല രശ്രീതതിയതില് പൂര്തതിയശാകതിയതിട്ടുണ്ടഡ. അകക്കൗണ്ടുകള് ഭസംഗതിയശായതി
സൂക്ഷതിക്കുന. കണക്കുകനളലശാസം വളനര കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിക്കുനണ്ടഡ. സശാമ്പതതിക കശാരദങ്ങള്
ബകകശാരദസം നചയ്യുന്നതതില് നമേച്ചനപട പ്രവര്തനമേശാണഡ ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ
നടത്തുന്നതഡ.
4.25 ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ ഡ നടതതിയ ചതില പദ്ധതതികള്
1)
സശാരതി ഡതിബസനതിസംഗഡ (2014-15)
ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ ങചലന്നൂരുമേശായതി സഹകരതിച്ചഡ 20 കുടതികള്കഡ ഫശാഷന് ഡതിബസനതിസംഗഡ
ങകശാഴഡ നടതതി. കരശാര് ഉടമ്പടതി പ്രകശാരസം ങകശാഴഡ നടതതി വതിനതിങയശാഗ സര്ടതിഫതികറഡ
നല്കുകയുസം നചയ്തതിട്ടുണ്ടഡ.
2)
ഗശാര്നമേന്റെഡ ങമേകതിസംഗഡ (2014-15)
ങചലന്നൂര് ങബശാക്കുഡ പഞശായത്തുമേശായതി ങചര്ന്നഡ 2014-15 വര്ഷതതില് ഗശാര്നമേന്റെഡ ങമേകതിസംഗഡ
ങകശാഴഡ സസംഘടതിപതിച്ചു. ങചലന്നൂര് ങബശാകഡ പഞശായതതിനല കങകശാടതി വനതിതശാ നതശാഴതില്
പരതിശശ്രീലന ങകന്ദ്രതതില് വച്ചശാണഡ പരതിശശ്രീലനസം നടതതിയതഡ. 10 കുടതികള്കഡ പരതിശശ്രീലനസം
നല്കതി.
3)
ഫശാഷന് ഡതിബസനതിസംഗഡ പരതിശശ്രീലനസം (2017-18)
ജതിലശാ വദവസശായ ങകന്ദ്രവുസം സതി നസ്റ്റെഡുസം സസംയുകമേശായതി നടതതിയ പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതി
29/6/2017 ല് ആരസംഭതിച്ചഡ 29/7/2017 ല് അവസശാനതിപതിച്ചു. 25 ങപര്കഡ 20 ദതിവസനത
പരതിശശ്രീലനമേശാണഡ നല്കതിയതഡ. ഒരശാള്കഡ 3680 രൂപ വശ്രീതമേശാണഡ പരതിശശ്രീലന ഫശ്രീസഡ.
4)
ജൂവല് ഡതിബസനതിസംഗഡ (2014-15)
ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ പനലശായനതി വഴതി 20 ങപര്കഡ 20 ദതിവസനത ജൂവല് ങമേകതിസംഗഡ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതി. 7/3/2015 മുതല് 31/3/2015 വനരയശാണഡ പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതി നടതതിയതഡ.
5)
എസം.എസഡ ഓഫശ്രീസഡ മേശാങനനജ്മെന്റെഡ (2014-15)
ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ വടകരയുമേശായതി ങചര്ന്നഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ നടതതിയ ങകശാഴഡ. 20 ങപര്ക്കുള്ള
പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതി 9.3.2015 മുതല് 9.4.2015 വനര നടതതി. പദ്ധതതി വതിജയകരമേശായതി
പൂര്തതിയശാകതി സര്ടതിഫതികറ്റുകള് വതിതരണസം നചയ്തു.
6)
ബപ്യൂടതി പശാര്ലര് മേശാങനനജ്മെന്റെഡ (2014-15)
ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ കുന്ദമേസംഗലവുമേശായതി ങചര്ന്നഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ നടതതിയ ങകശാഴഡ. 20 ങപര്കഡ
പരതിശശ്രീലനസം നല്കതിയ പരതിപശാടതി 2/3/1915 മുതല് 31/3/2015 വനരയശാണഡ നടതതിയതഡ.
7)
പടതികജശാതതി യുവതതി യുവശാകള്കഡ കമ്പപ്യൂടര് പരതിശശ്രീലനസം (2014-15)
ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലയതിനല പടതികജശാതതി വതിഭശാഗതതില്നപടുന്ന യുവതശ്രീയുവശാകള്കശായതി ഡതിജതിറല്
ഇന്ഡദയുനട ഭശാഗമേശായതി ഇ-സര്വ്വശ്രീസതിസംഗഡ ങമേഖലയതില് സക്കൗജനദ പരതിശശ്രീലനവുസം
ബസ്റ്റെനപന്ഡുസം നല്കതി. നഡസഡ ങടശാപഡ ഉപകരണങ്ങള്, കസംപപ്യൂടറുകള്, അനുബന
ഉപകരണങ്ങള് എന്നതിവയുനട സര്വ്വശ്രീസതിങ്ങതിലുസം, നനറഡ വര്കതിസംങഡ പരതിശശ്രീലനസം നല്കതി. സതി
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നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസഡ മുങഖന ലഭതിച്ച ഈ പദ്ധതതിയതിലൂനട 12 ങപര്കഡ പരതിശശ്രീലനസം
നല്കതി.
ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതില് ഹശാജര് പുസകസം കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിക്കുകയുസം അതതില് ഹശാജര്
ങരഖനപടുത്തുകയുസം നചയ്യുനണ്ടഡ. ങപ്രശാഗശാസം അസതിസ്റ്റെന്റെശായതി ജയപ്രകശാശഡ. പതി.എസുസം, ങപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെശായതി പ്രവശ്രീഷഡ.വതി.റതി യുസം ങജശാലതി നചയ്യുന.
4.26 ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീ സ തില് സൂക്ഷതിച്ചതിട്ടുള്ള രജതിസ്റ്റെറുകള്
കണ്സപ്യൂമേബതിള് ങസ്റ്റെശാകഡ രജതിസ്റ്റെര്
വതിവതിധ ട്രെയതിനതിസംഗഡ ങകശാഴ്സുകള്കഡ (ഫുഡഡ ങപ്രശാസസതിസംഗഡ, നമേശാബബല് ങഫശാണ് നടങകശാളജതി,
സശാരതി ഡതിബസനതിസംഗഡ) ആവശദമേശായ സശാധനങ്ങള് വശാങ്ങുന്നതഡ സസംബനതിച്ച രജതിസ്റ്റെര്
കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ.
കദശാപതിറല് ങസ്റ്റെശാകഡ രജതിസ്റ്റെര് - ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതില് വതിവതിധ പദ്ധതതികള്കഡ ആവശദമേശായതി വരുന്ന
ഉപകരണങ്ങള് വശാങ്ങുന്നതഡ സസംബനതിച്ച രജതിസ്റ്റെര്. കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിക്കുന.
ങപ്രശാഗശാസം രജതിസ്റ്റെര് - വതിവതിധ ങപ്രശാഗശാമുകനള സസംബനതിച്ച രജതിസ്റ്റെര്. സബഡ നസന്റെര് ഏനറടുതഡ
നടത്തുന്ന ട്രെയതിനതിസംഗഡ ങകശാഴ്സുകനള സസംബനതിച്ച രജതിസ്റ്റെര്. ഇതതില് വതിവതിധ ങപ്രശാഗശാമുകള്കഡ
പ്രങതദക ങകശാഡുകള് നല്കതി അവയഡ അനുവദതിക്കുന്ന തുകയുസം ങരഖനപടുതതിയതിരതിക്കുന.
കദശാഷഡ ബുകഡ (2016-17)
2017 മേശാര്ച്ചഡ മേശാസസം വനരയുള്ള സശാമ്പതതിക ഇടപശാടുകനള സസംബനതിച്ചഡ കൃതദമേശായ കണകഡ
സൂക്ഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ. ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുസം കദശാഷഡ ബുകഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുസം കൃതദമേശാണഡ.
നചകഡ ഇഷപ്യൂ രജതിസ്റ്റെര് - വതിവതിധ ആവശദങ്ങള്കഡ നചകഡ നല്കുന്നതഡ സസംബനതിച്ച രജതിസ്റ്റെര്.
കൃതദമേശായതി പരതിപശാലതിക്കുന. 01/06/2017 വനരയുള്ള നചക്കുകള് നല്കതിയതു സസംബനതിച്ചഡ
വദകമേശായതി ങരഖനപടുതതിയതിട്ടുണ്ടഡ.
4.27 അകക്കൗണ്ടഡസഡ
എസഡ ബതി. ടതി യുനട ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിന് ബശാഞതിനല എസഡ.ബതി. അകക്കൗണ്ടഡ നസം.
57023898040 എന്ന അകക്കൗണ്ടശാണഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതിനുള്ളതഡ. ങകശാഴതിങകശാടഡ സബഡ
നസന്റെറതിനന്റെ 2014-15, 2015-16, 2016-17 വനരയുള്ള അകക്കൗണ്ടുകള് കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിക്കുന.
എലശാ മേശാസവുസം ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ ജതിലശാ ങകശാര്ഡതിങനറര് സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ങകശാഴതിങകശാടഡ
നഹഡഡ
ഓഫശ്രീസതിങലകഡ അയക്കുന. ഓങരശാ പദ്ധതതിയതിലുസം നചലവശാക്കുന്ന തുക ഓവര്നഹഡഡ
നചലവുകള് എന്നതിവ കൃതദമേശായതി ങരഖനപടുത്തുന. അകക്കൗണ്ടതിനന്റെ പ്രതതിമേശായ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ,
ബശാങ്കേഡ റശ്രീകണ്സതിലതിങയഷന് ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ, ബശാങ്കേഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ എന്നതിവ കൃതദമേശായതി
നല്കതിയതിട്ടുണ്ടഡ. 2011-12 മുതല് 2014-15 വനരയുള്ള നസന്റെറതിനന്റെ ടതി.എ/ഡതി.എ ബതില്ലുകളസം
കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ.
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32

അദ്ധദശായസം 5
പദ്ധതതികൾ
5.1 സതി നസ്റ്റെഡഡ 2016 മുതല് ഏനറടുത ചതില പദ്ധതതികള് പശാതതി വഴതിയതില്
ഉങപക്ഷതിക്കുകങയശാ നതിര്തലശാക്കുകങയശാ നചയ്തതിട്ടുണ്ടഡ. അതരതതിലുള്ള ചതില പദ്ധതതികനള
സസംബനതിച്ചഡ പരതിങശശാധതിക്കുകയുസം നചയ്തു. അവയുനട വതിശദശാസംശങ്ങള് ചുവനട നകശാടുക്കുന.
KSBC - Proposal for job oriented training programme on Geriatric Home Nursing
to Minorities.
5.2 ങദശശ്രീയ നപ്യൂനപക്ഷ വതികസന ധനകശാരദ ങകശാര്പങറഷനന്റെ (NMDFC) സശാമ്പതതിക
സഹശായങതശാനട ങകരള സസംസ്ഥശാന പതിങന്നശാക വതിഭശാഗ വതികസന ങകശാര്പങറഷന് നടത്തുന്ന
5 മേശാസസം ബദര്ഘദമുളള പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതിയശാണഡ 'ജതിറതിയശാട്രെതികഡ ങഹശാസം നഴതിസംഗഡ പരതിശശ്രീലനസം'.
ഈ പദ്ധതതിയുനട നടതതിപഡ ങകരള സസംസ്ഥശാന പതിങന്നശാക വതിഭശാഗ വതികസന ങകശാര്പങറഷന്,
സതി സ്റ്റെഡതിനന ഏല്പതിച്ചു. 52,50,000/- രൂപയശായതിരുന പദ്ധതതിയടങ്കേല്. 18.02.2016-ല്
പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണവുമേശായതി ബനനപട കരശാറതില് ഒപതിട്ടു.
ഓങരശാ ജതിലയതിനലയുസം
മേതനപ്യൂനപക്ഷസമുദശായതതില്നപട (മുസശ്രീസം, ക്രതിസദന്, സതികഡ, ബുദ്ധ, പശാഴതി, ബജന) 18-നുസം 40
നുസം മേങദ്ധദ പ്രശായമുളള എസഡ.എസഡ.എല്.സതി
പശാസശായ
25
വശ്രീതസം
യുവതതികൾകഡ
സതിസ്റ്റെഡതിനന്റെ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതില് നവച്ചഡ പരതിശശ്രീലനസം നല്കശാനശായതിരുനതശ്രീരുമേശാനതിച്ചതിരുന്നതഡ.
വരുമേശാന പരതിധതി 6 ലക്ഷസം രൂപയശാണഡ. പരതിശശ്രീലനതതിനഡ നതനരനഞടുക്കുന്നവര്കഡ
പ്രതതിമേശാസസം 1000/- രൂപ നതിരകതില് ബസ്റ്റെപങന്റെശാനട സസംസ്ഥശാന തലതതില് ആനക 350
വനതിതകള്കഡ പരതിശശ്രീലനസം നല്കശാനശാണഡ പദ്ധതതി ലക്ഷദസം നവച്ചതഡ. ഇതതിനശായതി
ഗുണങഭശാകശാകനള നതനരനഞടുക്കുന്നതതിനഡ
ങവണ്ടതി
സതി
സ്റ്റെഡഡ
പത്രപരസദസം
നടതതിയതിരുന.ന പദ്ധതതിയതില് ആവശദതതിനഡ പരതിശശ്രീലനശാര്ത്ഥതികനള കനണ്ടതശാന്
കഴതിയശാതതതിനശാല് പദ്ധതതി സതി-സ്റ്റെഡഡ ഉങപക്ഷതിച്ചു.
Technology Development and Adaptation Programme (TDAP)
5.3 ഈ പദ്ധതതി ങകരള സസംസഥശാന ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി കക്കൗണ്സതില് സതി
നസ്റ്റെഡതിനഡ അനുവദതിച്ച പദ്ധതതിയശാണഡ. സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ തതിരുവനനപുരസം റശ്രീജതിയണല്
നസന്റെറതിനല ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് ശശ്രീ.നപന്.ജതി.ദശാസഡ ആണഡ ഇതതിനന്റെ പ്രതിന്സതിപല്
ഇന്നവസ്റ്റെതിങഗറര്, Technology development and adaptation of wood carving using CAD
and CAM എന്ന ശശ്രീര്ഷകങതശാടഡ കൂടതിയ ഈ പദ്ധതതികഡ 10 ലക്ഷസം രൂപയശാണഡ
അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ളതഡ. ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതിനന്റെ നതിബനനകള്കഡ വതിങധയമേശായതി
പ്രതിന്സതിപല് ഇന്വസ്റ്റെതിങഗറര് ഈ പദ്ധതതിയുനട MoU ഒപ്പു വയ്ക്കുകയുസം നചയ്തു. 5/8/2016 ല്
ആരസംഭതിച്ച ഈ പദ്ധതതി 1/9/2016 നല TDAP മേശ്രീറതിസംഗതില് പരതിങശശാധതിക്കുകയുസം ഈ പദ്ധതതിയതില്
യശാനതശാരു പുങരശാഗതതിയുസം ഉണ്ടശായതിനലന്നഡ കനണ്ടത്തുകയുസം നചയ്തു. 6/2/2017 ല് കൂടതിയ
ങയശാഗതതിലുസം പദ്ധതതി പരതിങശശാധതിക്കുകയുസം ഈ പദ്ധതതിയുനട പ്രതിന്സതിപല് ഇന്നവസ്റ്റെതിങഗറര്
പദ്ധതതി തുടര്ന്നഡ നകശാണ്ടു ങപശാകുന്നതതില് യശാനതശാരുവതിധ നടപടതികളസം സത്വശ്രീകരതിക്കുന്നതിലശാനയന്നഡ
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കനണ്ടത്തുകയുസം നചയ്തു. ആവശദനപട വതിവരങ്ങള് നല്കുന്നതതില് പതി.ഐ പരശാജയനപനടനസം
ധശാരണശാപത്രതതിനല 12, 15, 16 എന്നശ്രീ നതിബനനകള് പശാലതിച്ചതിനലനസം കമ്മതിറതി കനണ്ടതതി.
ആയതതിനശാല് ഈ പദ്ധതതി അവസശാനതിപതികശാന് കമ്മതിറതി നതിര്ങദ്ദേശതിച്ചു. 10 ലക്ഷസം രൂപ
ലഭതിച്ചതതില് 7.5 ലക്ഷസം രൂപ KSCSTC യഡ തതിരതിനക നല്കതി. 1,25,000/- രൂപ വതിവതിധ
ആവശദങ്ങള്കശായതി നചലവശായതി. എന്നശാല് നചലവശായ തുക സസംബനതിച്ച ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെതില്
വദകതയതില. Utilisation Certificate, Certificate of Expenditure എന്നതിവ പ്രതിന്സതിപല്
ഇന്നവസ്റ്റെതിങഗററുസം, വകുപഡ തലവനുസം ഒപഡ വച്ചതിടതില. അകക്കൗണ്ടന്റെഡ മേശാത്രമേശാണഡ ഒപതിടതിട്ടുള്ളതഡ.
1,25,000/നചലവഴതിച്ചതതിനന്റെ
എകഡനപന്ഡതിച്ചര്
ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ
പരതിങശശാധനയകഡ
ലഭദമേശാകതിയതിടതില.നചലവഡ സസംബനതിച്ച വക്കൗച്ചറുകളസം സൂക്ഷതിച്ചതിടതില.
Science Popularisation Programme
5.4 ങകരള ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതില് (KSCSTE) ആവതിഷരതിച്ച പദ്ധതതിയശാണതിതഡ. 2
ലക്ഷസം രൂപ പദ്ധതതികശായതി കക്കൗൺസതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ അനുവദതിച്ചു . അതതിന്പ്രകശാരസം ഈ
പദ്ധതതിയുനട നപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറങറശാടഡ പദ്ധതതിനയ സസംബനതിച്ചഡ വതിശദശ്രീകരതികശാന്
ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതിനന്റെ അവങലശാകന ങയശാഗതതിങലകഡ ക്ഷണതിനച്ചങ്കേതിലുസം
ങപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് മേശ്രീറതിസംഗതില് പനങ്കേടുക്കുകങയശാ ബത്രമേശാസ പുങരശാഗതതി ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ
നല്കുകങയശാ നചയ്തതില. പദ്ധതതി ആരസംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതിയുസം ങപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്
നല്കതിയതിടതില.
ഇങപശാള്
എറണശാകുളസം
റശ്രീജതിയണല്
നസന്റെറതിനല
ശശ്രീമേതതി
നക.വതി.ബഷലജയശാണഡ ഈ പദ്ധതതിയുനട ങപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്. ങമേല്പറഞ
സശാഹചരദതതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ അനുവദതിച്ചഡ നല്കതിയ Science Popularisation Programme
എന്ന പദ്ധതതി KSCSTE നതിര്തലശാകതി. അനുവദതിച്ച തുകയതില് 90,000/- രൂപ സതി നസ്റ്റെഡഡ
തതിരതിനക KSCSTE കഡ മേടകതി നല്കുകയുസം നചയ്തു.
ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദശാങകന്ദ്രസം പദ്ധതതി (Green Technology Centre) A project
sponsored by KSCSTE
5.5 സസംസഥശാനനത നതനരനഞടുകനപട പഞശായത്തുകളതില് 57 ഗശ്രീന് നടങകശാളജതി
നസന്റെറുകള് ആരസംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള പദ്ധതതിയശാണഡ ഇതഡ. ഈ പദ്ധതതി പ്രകശാരസം കൃഷതിയുമേശായതി
ബനനപടഡ യുവതശ്രീയുവശാകള്കഡ പരതിശശ്രീലനസം നല്കുക, കൃഷതി അനുബന ങമേഖലയതില്
നതശാഴതില് സശാദ്ധദത വര്ദ്ധതിപതിക്കുക തുടങ്ങതിയവയശാണഡ ലക്ഷദമേതിടതിരുന്നതഡ. ഈ പദ്ധതതികഡ 49
ലക്ഷസം രൂപയുനട അസംഗശ്രീകശാരസം 3228/സതി3/2014/15 തശ്രീയതതി 15/9/2015 പ്രകശാരസം നല്കതി.
ഇതതിനന്റെ 60% ആയ 29,40,000/- രൂപ ആദദ ഗഡുവശായതി സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ നല്കതി. ഈ
പദ്ധതതിയുനട ങപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് എറണശാകുളസം റശ്രീജതിയണല് നസന്റെറതിനല നപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര് ശശ്രീമേതതി നക.വതി. ബശലജയശാണഡ. 42 ഗശാമേ പഞശായത്തുകനളയുസം 14
മുനതിസതിപശാലതിറതികനളയുസം
ഈ
പദ്ധതതികശായതി
നതനരനഞടുക്കുകയുസം
നസന്റെര്
സ്ഥശാപതിക്കുന്നതതിനശായതി വതിവതിധ സ്ഥലങ്ങള് നതനരനഞടുക്കുകയുസം നചയ്തു. നസന്റെര്
മേശാങനജര്മേശാനര നതനരനഞടുക്കുകയുസം അവര്കശായതി ഓറതിയങന്റെഷന് ങപ്രശാഗശാസം നടത്തുകയുസം
നചയ്തു. എന്നശാല് പതിന്നശ്രീടഡ ഇതതിനന്റെ ങപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് ഈ പദ്ധതതിയുനട പുങരശാഗതതി
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റതിങപശാര്ടഡ സമേര്പതിക്കുകങയശാ, ആഡതിറഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ സമേര്പതിക്കുകങയശാ നചയ്തതിടതില. 22/3/2017
ല് കൂടതിയ അബഡത്വസറതി കമ്മതിറതി ങയശാഗതതിലുസം പുങരശാഗതതി റതിങപശാര്ടഡ അവതരതിപതിച്ചതിടതില.
ആയതതിനശാല് 31/3/17 നല 01/TDPMD/2015/KSCSTE
കതഡ
പ്രകശാരസം
പദ്ധതതി
നതിര്തലശാകശാന് കമ്മതിറതി നതിര്ങദ്ദേശതിച്ചു. കൂടശാനത 9/12/2015- ല് KSCSTE പടസം
ആസ്ഥശാനതഡ കൂടതിയ സതി നസ്റ്റെഡതിനല ഡയറക്ടറുനടയുസം സശ്രീനതിയര് ഉങദദശാഗസ്ഥരുനടയുസം
മേശ്രീറതിസംഗതില് ജതി ടതി സതി പദ്ധതതിയതില് നതിനസം 10 ലക്ഷസം രൂപ വകമേശാറശാനുസം സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ മേറഡ
ചതിലവുകള്കശായതി ഉപങയശാഗതികശാനുസം തശ്രീരുമേശാനതിച്ചു. ധനകശാരദ സ്ഥതിതതി നമേച്ചനപടുന്ന
അവസരതതില് പ്രസ്തുത തുക തതിരതിനക നല്കശാസം എന്ന ധശാരണയുനട അടതിസ്ഥശാനതതിലശാണഡ
ഫണ്ടഡ വക മേശാറശാനുള്ള തശ്രീരുമേശാനസം ബകനകശാണ്ടതഡ. പദ്ധതതി KSCSTE
നതിര്തലശാകതിയ
സശാഹചരദതതില് 13/9/2017 നല നചകഡ നമ്പര് 856992 പ്രകശാരസം 1147000/- രൂപ തതിരതിനക
KSCSTC കഡ മേടകതി നല്കതി. ങകശാഴതിങകശാടഡ കലശായതിയതിനല ങകരള ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേഡ ശശാഖയതിനല
(അകക്കൗണ്ടഡ നസം. 40260111000283) അകക്കൗണ്ടതിലശാണഡ ജതി ടതി സതി യുനട തുക ബകകശാരദസം
നചയതതിരുന്നതഡ.
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അദ്ധദശായസം 6
സശാമ്പതതിക അച്ചടകരശാഹതിതദസം ശദ്ധയതില്നപട ങപ്രശാജക്ടുകൾ
സുനശാമേതി പുനരധതിവശാസ പദ്ധതതി
6.1 സുനശാമേതി പുനരധതിവശാസ പദ്ധതതിയുനട രണ്ടശാസം ഘടസം എന്ന നതിലയതില് ങകശാഴതിങകശാടഡ
ജതിലയതിനല സശാമൂഹദ ഭക്കൗതതിക സശാഹചരദങ്ങള് നമേച്ചനപടുത്തുന്നതതിനശായതി 56,22,500 രൂപയുനട
പദ്ധതതികഡ ങകന്ദ്രസര്കശാര് അസംഗശ്രീകശാരസം നല്കുകയുണ്ടശായതി. തുടര്ന്നഡ പ്രധശാനമേന്ത്രതിയുനട
ങദശശ്രീയ ദുരതിതശാശത്വശാസ നതിധതിയതില് നതിനസം ലഭതിക്കുന്ന പലതിശ ഉപങയശാഗനപടുതതി പദ്ധതതി
നടപതിലശാകശാന് പ്രധശാനമേന്ത്രതിയുനട ഓഫശ്രീസഡ 9/6/2010 നല കതഡ പ്രകശാരസം അനുമേതതി നല്കതി.
പദ്ധതതി നടപതിലശാക്കുന്നതതിനുള്ള ഏജന്സതിയശായതി സതി നസ്റ്റെഡതിനന നതനരനഞടുക്കുകയുസം
29.06.2010 തശ്രീയതതിയതിനല സ ഉ നസം. 330/210/ഡതി എസം. ഡതി പ്രകശാരസം ഭരണശാനുമേതതി
നല്കുകയുസം നചയ്തു. പ്രസ്തുത പദ്ധതതികഡ ഭരണശാനുമേതതി ലഭതിച്ച വതിവരസം 21/07/2010 നല ടതി 223877/09 നമ്പര് കതഡ പ്രകശാരസം ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലശാ കളക്ടര് സതി നസ്റ്റെഡഡ ഡയറക്ടനറ
അറതിയതിച്ചു. തുക വതിനതിങയശാഗതിക്കുന്നതതിനശായതി വതിശദമേശായ ആക്ഷന് പശാന് സമേര്പതികശാന് കളക്ടര്
ആവശദനപടതതിന് പ്രകശാരസം 17/8/2010 ല് സതി നസ്റ്റെഡഡ ഡയറക്ടര് ആക്ഷന് പശാന് സമേര്പതിച്ചു.
ങകശാഴതിങകശാടഡ ങകശാര്പങറഷന് വടകര, നകശായതിലശാണ്ടതി മുനതിസതിപശാലതിറതികള് ഉള്പനട
ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലയതിനല 14 തങദ്ദേശ സത്വയസംഭര സ്ഥശാപനങ്ങള് ആയതിരുന ഗുണങഭശാകശാകള്.
പദ്ധതതികശായതി അനുവദതിച്ച 56,22,500 രൂപയുനട വതിനതിങയശാഗവുമേശായതി ബനനപട ഒരു
പര്ങച്ചസതിങഡ കമ്മതിറതി രൂപശ്രീകരതിച്ചു, ഈ കമ്മതിറതിയതില് തശാനഴപറയുന്ന ജശ്രീവനകശാര് ഉള്നപട്ടു.
1.
ശശ്രീ.ങഗശാവതിന്ദന് കുടതി , ടതി.ആര്,പതി നസല് കളക്ടങററഡ
- നചയര്മേശാന്
2.
ബഷലജ. നപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്, സതി നസ്റ്റെഡഡ
നമേമ്പര്
3.
വതിങനശാദഡ. നക.പതി, അകക്കൗണ്ടന്റെഡ, സതി നസ്റ്റെഡഡ
നമേമ്പര്
4.
ജശാനകതി. പതി, ഡതിസതിക്ടഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്, സതി നസ്റ്റെഡഡ - നമേമ്പര്
6.2 പദ്ധതതിയതില് ഉള്നപട നതിര്മ്മശാണ പ്രവര്തനങ്ങള്
1.
നഫങറശാ സതിമേന്റെഡ ഉല്പശാദന യൂണതിറ്റുകള് (18 എണസം) - Rs. 9,000,00/2.
മേഴനവള്ള സസംഭരണതികളനട നതിര്മ്മശാണസം (15 എണസം) - Rs. 22,50,000/3.
14 തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനങ്ങളതിനല സശാസംസശാരതിക ങകന്ദ്രങ്ങള്കഡ
സക്കൗകരദങ്ങള് സൃഷതിക്കുക - Rs. 13,16,000/- (അടതിസ്ഥശാന സക്കൗകരദങ്ങള്
- Rs. 12,60,000/-, ബമേകഡ, ങസ്റ്റെജഡ ക്രമേശ്രീകരണങ്ങള് - Rs. 56,000/-)
4.
കരതിയര് പശാങറൺ നസന്റെറുകൾ സ്ഥശാപതികല് - Rs. 4,000,00/5.
ങബശാധവല്കരണ കദശാസംപുകൾ സ്ഥശാപതികല് - Rs. 2,06,000/6.3 സുനശാമേതി പുനരധതിവശാസ പദ്ധതതിയുനട രണ്ടശാസം ഘടതതിങലകശായതി സര്കശാര് 22,49,000/രൂപ രണ്ടഡ തവണയശായതി ടതി.ആര്.പതി. നസല് ങകശാഴതിങകശാടതിനഡ അനുവദതിച്ചു. സതി നസ്റ്റെഡഡ,
പദ്ധതതിയുനട ഒരു ഘടസം പൂര്തതിയശാകതിയതതിനു ങശഷസം ബതില്ലുകളസം വക്കൗച്ചറുകളസം
സമേര്പതിച്ചുനകശാണ്ടഡ ആദദ ഘടതതില് നചലവശായ 16,49,045/- രൂപ വതിട്ടു നല്കുന്നതതിനശായതി
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കളക്ടര്കഡ കതഡ നല്കതി. ഇതുമേശായതി ബനനപടഡ ധനകശാരദ വകുപഡ പരതിങശശാധനശാ വതിഭശാഗസം
അങനത്വഷണസം നടത്തുകയുണ്ടശായതി. അങനത്വഷണ റതിങപശാര്ടതില് പ്രദതിപശാദതിക്കുന്ന പ്രധശാന
കനണ്ടതലുകൾ ചുവനട ങചര്ക്കുന.
1. സുനശാമേതി പുനരധതിവശാസവുമേശായതി ബനനപടഡ വടകര മുനതിസതിപശാലതിറതിയതില് ആരസംഭതിച്ച കരതിയര്
പശാങറണ് നസന്റെറുകളതില് ങലണതിസംഗഡ ങപ്രശാഗശാമുകള് സസംഘടതിപതിച്ച വകയതില് 1,72,059/- രൂപ
31/3/2011 വനര നചലവശാകതി. കരതിയര് പശാങറണ് നസന്റെറുകളതില് നട്രെയതിനതിസംഗഡ ങപ്രശാഗശാസം
നടനനവങ്കേതിലുസം അതഡ ഫലപ്രദമേശായതിരുന്നതില എന്ന അഭതിപ്രശായമേശായതിരുന മുനതിസതിപശാലതിറതി
അധതികൃതര്കഡ ഉണ്ടശായതിരുന്നതഡ. അതുനകശാണ്ടുതനന്ന വക്കൗച്ചറുകൾ അസംഗശ്രീകരതികശാന്
മുനതിസതിപശാലതിറതി അധതികൃതര് തയശാറലശായതിരുനനവന്നഡ റതിങപശാര്ടതില് വദകമേശാക്കുന.
2. നഫങറശാസതിമേന്റെഡ നതിര്മ്മശാണവുമേശായതി ബനനപട നട്രെയതിനതിസംഗഡ നല്കുന്നതതിനശായതി നടതതിയ
പര്ങച്ചസഡ ക്രമേപ്രകശാരമേല. മേശാത്രമേല ബതില്ലുകനളശാനസം തനന്ന യഥശാര്ത്ഥമേല. ഇതരതതില്
നചലവശാകതിയ തുക അനുവദനശ്രീയമേല.
3. 14 തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനങ്ങളതിനല സശാസംസശാരതിക ങകന്ദ്രങ്ങള്കഡ അടതിസ്ഥശാന
സക്കൗകരദങ്ങള് സൃഷതിക്കുന്നതതിനശായതി പശാസ്റ്റെതികഡ കങസരകള് വശാങ്ങുകയുണ്ടശായതി. ങസ്റ്റെശാര്
പര്ങച്ചസഡ മേശാനദണ്ഡങ്ങള് പശാലതികശാനതയശാണഡ പശാസ്റ്റെതികഡ കങസരകള് വശാങ്ങതിയ ഇനതതില്
6,39,870/- രൂപ നചലവഴതിച്ചതിട്ടുള്ളതഡ.
4. ബമേകഡ, ങസ്റ്റെജഡ ക്രമേശ്രീകരണങ്ങള്കഡ വകയതിരുതതിയതിട്ടുള്ളതഡ 56,000/- രൂപയശാണഡ.
എന്നശാല് ഈ ഇനതതില് 2,68,342/- രൂപ നചലവശാകതി.
6.4 പശാനതില് നതിനസം വദതതിചലതിച്ചഡ അനധതികൃതമേശായതി ബമേകഡ, ങസ്റ്റെജഡ ക്രമേശ്രീകരണങ്ങള്കശായതി
നചലവശാകതിയ 2,12,342/- രൂപ, വടകര മുനതിസതിപശാലതിറതിയതിനല കരതിയര് പശാങറണ്
നസന്റെറുകളതില് സസംഘടതിപതിച്ച ങലണതിസംഗഡ ങപ്രശാഗശാമേതിനശായതി നചലവശാകതിയ 1,72,059/- രൂപ
എന്നതിവ സതി നസ്റ്റെഡഡ അധതികൃതരുനട ബശാധദതയശായതി നതിജനപടുതശാന് പരതിങശശാധനശാ വതിഭശാഗസം
നതിര്ങദ്ദേശതിച്ചു. മേശാത്രമേല മേറതിനങ്ങളതിനല നചലവുകള്കഡകൃതദമേശായ വക്കൗച്ചറുകളതില. ഒറതിജതിനല്
ബതില്ലുകള് ഇല, ങസ്റ്റെശാര് പര്ങച്ചയഡസഡ റൂള്സഡ പശാലതിച്ചതില എന്നതിങ്ങനന നതിരവധതി ഗുരുതരമേശായ
കൃതദവതിങലശാപങ്ങളശാണഡ അധതികൃതരുനട ങമേല് ആങരശാപതിച്ചതിരുന്നതഡ. നശ്രീ ണ്ട നശാളകളശായതി
സശാമ്പതതിക വതിഷയങ്ങൾ ബകകശാരദസം നചയ്യുന്നതതില് ഗക്കൗരവതരമേശായ സമേശ്രീ പ നസം സതി
നസ്റ്റെഡഡഅധതികൃതരുനട ഭശാഗത്തുനതിനസം ഉണ്ടശാകുന്നതില എന്നതതിനഡ ഉദശാഹരണമേശാണഡ
സുനശാമേതി പുനരധതിവശാസ പദ്ധതതി.
ഗശാമേശ്രീ ണ ഗങവഷക സസംഗമേസം (Rural Innovators’ Meet)
6.5 യശാനതശാരു മേശാനദണ്ഡവുസം പശാലതികശാനത നചലവുകള് വരുത്തുന്നതതിനഡ ഉദശാഹരണമേശാണഡ
സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെയുസം,
ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക
പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതിലതിനന്റെയുസം
സസംയുകശാഭതിമുഖദതതില് 2016 മേശാര്ച്ചഡ 9 മുതല് 11 വനര ങകശാഴതിങകശാടഡ ജൂബതിലതി ഹശാളതില് നടന്ന
ഗശാമേശ്രീണ ഗങവഷക സസംഗമേസം. സതി നസ്റ്റെഡഡ ആസ്ഥശാന ഒശാഫശ്രീസഡ ങനരതിടഡ നടതതിയ
ങപ്രശാഗശാമേശാണതിതഡ. ഇതതിനശായതി ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതില് 15 ലക്ഷസം രൂപ സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ
ബകമേശാറതി. ഈ ങപ്രശാഗശാമുമേശായതി ബനനപടഡ ഫയലതില് നതിന്നഡ ലഭതിച്ച ങഹശാടല് ബതില്ലുകളനട
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വതിവരങ്ങള് ചുവനട ങചര്ക്കുന.
ങഹശാടല് മേഹശാറശാണതി
- Rs. 82,788/ങഹശാടല് ജയ
- Rs. 20,523/ബസറഡ ഇന് ങഡശാര്മേതിററതി
- Rs. 27,850/മേലബശാര് പശാലസഡ
- Rs. 14,431/അറലസഡ ഇന്
- Rs. 42,035/മേറഡ നചലവുകൾ
ബസന് സ്റ്റുഡതിങയശാ - Rs. 48,400/- (ഫ്ലക്സുകള് , ആര്ച്ചുകള് സ്ഥശാപതിക്കുന്നതതിനശായതി)
അക്ഷര ഓഫഡ നസറഡ - Rs. 35,614/നമേലഡതി സക്കൗണ്ടഡസഡ - Rs. 70,700/തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ - Rs. 2,90,000/- (10 നചക്കുകളശായതി)
ബശാഗഡ ലശാന്ഡഡ - Rs. 40,000/യശാത്രശാപടതി - Rs. 66,637 രൂപ
പഠന സസംഘതതിനന്റെ നതിരശ്രീ ക്ഷ ണസം
6.6 ങപ്രശാഗശാമേതില് പനങ്കേടുത ഇനന്നശാങവറര്മേശാരുനടയുസം മേറഡ ക്ഷണതിതശാകളനടയുസം എണസം
ആര്നകശാനക ങഹശാടലുകളതില് തശാമേസ സക്കൗകരദസം ഏര്പശാടശാകതി, യശാത്രശാപടതി ലഭതിച്ച
ക്ഷണതിതശാകളനട എണസം, സ്ഥശാപതിച്ച ഫ്ലക്സുകള്, ആര്ച്ചുകള് എന്നതിവയുനട എണസം തുടങ്ങതിയ
വതിവരങ്ങനളശാനസം ഫയലതില് നതിനസം ലഭദമേല. ഈ പരതിപശാടതികഡ നമേശാതസം നചലവശായ തുക
സസംബനതിച്ച ഐറസം ബവസഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ ഫയലതില് സൂക്ഷതിച്ചതിടതില. കൂടശാനത അധതികൃതര്ക്കുസം
ഇതതിനനക്കുറതിച്ചഡ ധശാരണയതില.
ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദശാ ങകന്ദ്രസം പദ്ധതതി
6.7 ഊര്ജ സസംരക്ഷണസം, ജല സസംരക്ഷണസം, മേശാലതിനദ സസംസരണസം, ബജവകൃഷതി എന്നതിവ
ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദയതിലൂനട പരതിങപശാഷതിപതിക്കുന്നതതിനുങവണ്ടതി ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക
വതിദദശാപഠന ങകന്ദ്രങ്ങള് സസംസ്ഥശാനനമേശാട്ടുകഡ സ്ഥശാപതിക്കുന്നതതിനശായതി ങകരള ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക
കക്കൗൺസതില് (KSCSTE) വതിഭശാവനസം നചയ്ത പദ്ധതതി നടപതിലശാക്കുന്നതതിനശായതി സതി നസ്റ്റെഡതിനന
നതരനഞടുത്തു. ആദദ ഘടതതില് 57 തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനങ്ങളതില് ഹരതിത വതിദദശാ
ങകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥശാപതിക്കുവശാന് തശ്രീരുമേശാനനമേടുത്തു. പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണതതിനശായതി 49 ലക്ഷസം
രൂപയശാണഡ അനുവദതിച്ചതഡ. ആദദ ഗഡുവശായതി 29,40,000 രൂപയുനട നചകഡ (നസം.416230)
ങകരള ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ ബകമേശാറതി. പ്രസ്തുത നചകഡ, നപ്രശാജക്ടഡ
ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര് ആയ ശശ്രീമേതതി ബഷലജ 18.09.2015 ല് ബകപറതി. കക്കൗണ്സതില് ഉതരവഡ
നസം.522/2015/ KSCSTE തശ്രീയതതി 14/9/2015 പ്രകശാരമേശാണഡ തുക അനുവദതിച്ചതഡ. ശശ്രീമേതതി
ബഷലജ, നപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്, എറണശാകുളസം ങമേഖലശാ ഓഫശ്രീസഡ ആണഡ നപ്രശാജക്ടഡ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്. ശശ്രീമേതതി ബഷലജ സമേര്പതിച്ച ധന സഹശായതതിനഡ ങവണ്ടതിയുള്ള നപ്രശാങപശാസല്
കക്കൗണ്സതില് അസംഗശ്രീകരതിച്ചു. ജതി.ടതി.സതി പദ്ധതതികഡ ങവണ്ടതി മേശാത്രമേശായതി 28/12/2015 ല് നക.ജതി.ബതി
യുനട കലശായതി ശശാഖയതില് അകക്കൗണ്ടഡ നസം.40260111000283 ആയതി അകക്കൗണ്ടഡ തുടങ്ങതി.
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എന്നശാല് നക.ജതി.ബതിയതില് നക്രഡതിറഡ ആയതഡ 24,07,687 രൂപ മേശാത്രമേശാണഡ. ഈ പദ്ധതതി
നടതതിപതില് ധന ദുര്വദയസം ശദ്ധയതില്നപട ശശ്രീമേതതി ബഷലജ വസ്തുതകള് സതി നസ്റ്റെഡഡ
ഡയറക്ടര്കഡ 1/4/2016 ല് അറതിയതിച്ചു. പദ്ധതതി നടതതിപ്പുമേശായതി ബനനപട നചലവഡ വതിവരങ്ങള്
തനന്ന സതിനസ്റ്റെഡഡ അകക്കൗണ്ടന്റെഡ അറതിയതിച്ചതിടതില എനസം അതതിനശാല് യൂടതിബലങസഷന്
സര്ടതിഫതികറഡ സമേര്പതികശാന് കഴതിയതില എനസം ശശ്രീമേതതി ബഷലജ 28/6/2016 ല് തനതികഡ ലഭതിച്ച
നമേങമ്മശാകഡ മേറുപടതിയശായതി ഡയറക്ടനറ അറതിയതിച്ചു.
6.8 ശശ്രീമേതതി ബഷലജകഡ അകക്കൗണ്ടന്റെഡ നല്കതിയ എകഡനപന്ഡതിച്ചര് നസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ ചുവനട
ങചര്ക്കുന.
1.
മേശ്രീറതിസംഗഡ നചലവുകള്
Rs. 6,080/2.
കമ്പപ്യൂടര് പര്ങച്ചസഡ
Rs. 1,47,000/3.
ഓറതിയങന്റെഷന് ങപ്രശാഗശാസം
Rs. 1,91,500/4.
ഡയറക്ടറുനട അനകശാമേങഡഷന് Rs. 11,036/5.
ഡയറക്ടറുനട ടതി.എ
RS. 6,264/6.
മേറ്റു ജശ്രീവനകശാരുനട ടതി.എ
Rs. 11,008/6.9 മുന് നചലവുകള് കൂടശാനത ശശ്രീ മേ തതി ബഷലജയുനടയുസം എറണശാകുളസം റശ്രീ ജ തിയണല്
ഓഫശ്രീ സ തിനല മേറഡ ജശ്രീ വ നകശാരുനടയുസം ശമ്പളസം, ഓഫശ്രീ സ തിനന്റെ വശാടക എന്നതിവ
ഉള്നപടുതതിയശാണഡ നചലവഡ പത്രതിക തയശാറശാകതിയതഡ. ഇങ്ങനന നമേശാതസം ചതിലവഡ
8,40,026/- രൂപ ആണഡ എന്നഡ ങരഖനപടുതതിയതിരതിക്കുന. മേശാത്രമേല 10 ലക്ഷസം രൂപ
വകമേശാറതിയതശായുസം കശാണതിച്ചതിരതിക്കുന. ജതി.ടതി.സതി നടതതിപ്പുമേശായതി ബനനപടഡ വളനര
ഗുരുതരമേശായ സശാമ്പതതിക ക്രമേങകടുകള് നടന എന്നഡ തശാനഴപറയുന്ന വസ്തുതകളനട
അടതിസ്ഥശാനതതില് മേനസതിലശാകശാവുന്നതശാണഡ.
1. ജതി.ടതി.സതി പദ്ധതതിയുനട അദദ ഗഡുവശായതി 29,40,000/- രൂപയുനട നചകഡ ങപ്രശാഗശാസം ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര് ശശ്രീമേതതി ബഷലജ 18/9/2015 ല് ബകപറതി. ലഭതിച്ച തുക എസഡ.ബതി.ഐ
ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിന് ബശാഞതില് (A/C No. 57023866889) നതിങക്ഷപതിച്ചു. പതിന്നശ്രീടഡ ജതി.ടതി.സതി
ക്രയവതിക്രയതതിനശായതി ഒരു പ്രങതദക ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടഡ തുടങ്ങശാന് സതി നസ്റ്റെഡഡ
തശ്രീരുമേശാനതിക്കുകയുസം തുടര്ന്നഡ 28/12/2015 ല് ങകരള ഗശാമേശ്രീൺ ബശാങ്കേതിനന്റെ കലശായതി ശശാഖയതില്
പ്രധശാന പദ്ധതതികൾകശായതി അകക്കൗണ്ടഡ (അകക്കൗണ്ടഡ നസം.40260111000283) തുടങ്ങതി. എന്നശാല്
ഫണ്ടഡ പൂര്ണമേശായുസം എസഡ.ബതി.ഐയതില് നതിനസം നക.ജതി.ബതി യുനട കലശായതി ശശാഖയതിങലകഡ
മേശാറനപടതില. ഇതഡ സസംബനതിച്ചഡ നക.ജതി.ബതി അധതികൃതരുമേശായതി ബനനപടങപശാൾ അവര് തന്ന
വതിശദതികരണസം ഇപ്രകശാരമേശായതിരുന.
"നക.ജതി.ബതി. കലശായതി ശശാഖയതില് 8/9/2015 ല് സതി നസ്റ്റെഡഡ ഡയറക്ടറുനട ങപരതില് 31,03,700/രൂപയുനട ഫതികഡഡ നഡങപശാസതിറഡ ആരസംഭതിച്ചതിരുന. ടതി തുകയതില് നതിനസം 10,22,937 രൂപ,
10,22,937/- രൂപ, 3,61,813/- രൂപ എന്നശ്രീ സസംഖദകള് 28/12/2015 ല് ആരസംഭതിച്ച ങസവതിങഡസഡ
ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടതിങലകഡ മേശാറതി. ബശാകതി 7,50,000/- രൂപ സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ എസഡ ബതി.ഐ
അകക്കൗണ്ടതിങലകഡ മേശാറതി". എന്നശാല് ജതി റതി സതി ഫണ്ടഡ ലഭതിക്കുന്നതതിനുസം മുന്പഡ സ്ഥതിര
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നതിങക്ഷപമേശായതി 08/09/2015 ല് നക ജതി ബതിയതില് ഇട 31,03,700/- രൂപ ഏതഡ ഇനതതില്, എതഡ
ഏജന്സതിയതില് നതിനസം ലഭതിച്ചു എന്നതതിനനകറതിച്ചഡ അധതികൃതരതില് നതിനസം വദകത ലഭതിച്ചതില.
2.
ശശ്രീമേതതി
ബഷലജകഡ
നല്കതിയ
എകഡനപന്ഡതിച്ചര്
ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെതില്
ങരഖനപടുതതിയതിരതിക്കുന്നതഡ 8,40,026/- രൂപ നചലവശായതി എന്നശാണഡ. എന്നശാല് എ.നജ.എസം
അങസശാസതിങയറഡസഡ എന്ന ചശാര്ങടഡഡ അകക്കൗണ്ടതിസംഗഡ ഏജന്സതി തയശാറശാകതിയ വരവഡ നചലവഡ
കണകഡ പത്രതികയതില് 29,40,000/- രൂപയുസം നചലവശായതശായതി കശാണതിക്കുന. ടതി ഏജന്സതി
നല്കതിയ ആഡതിറഡ സര്ടതിഫതികറതില് തശ്രീയതതി ഇല. നചലവഡ പത്രതികയതിലുസം തശ്രീയതതി ഇല.
ഇതരതതില് ഒരു സര്ടതിഫതികറഡ നല്കതിയതതിനഡ ഫശ്രീ ഇനതതില് എ.നജ.എസം
അങസശാസതിങയറഡസതിനഡ 12,500 രൂപ നല്കതിയതശായതി കശാണുന.
3. ജതി.ടതി.സതി നടതതിപ്പുമേശായതി ബനനപട നചലവുകള് ങപ്രശാഗശാസം ങകശാ ഓര്ഡതിങനററുനട
അറതിവതിലശാനതയശാണഡ നടതതിയതഡ. കണക്കുകളതില് കൃത്രതിമേതത്വസം മേനസതിലശാകതിയ ങപ്രശാഗശാസം ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര് യൂടതിബലങസഷന് സര്ടതിഫതികറഡ ഒപ്പുവയശാന് തയശാറശായതില . 2015 ഡതിസസംബര്
15 നശാണഡ ആദദഗഡു കതിടതിയതഡ. എന്നശാല് 2016 മേശാര്ച്ചഡ 16 - നകസം തനന്ന തുക മുഴുവന്
നചലവഴതിച്ചു തശ്രീര്തതശായതി ങരഖയുണ്ടശാകതി യൂടതിബലങസഷന് സര്ടതിഫതികറഡ ബസന് നചയശാന്
ങപ്രശാഗശാസം ങകശാ-ഓര്ഡതിങനറനറ നതിര്ബനതിക്കുകയശായതിരുന.
4. ങകരള ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേതില് ആരസംഭതിച്ച അകക്കൗണ്ടതില് Green Technology Program,
Technology Development & Adaptation Programme, e Sevana എന്നശ്രീ പദ്ധതതികളനട
നടതതിപതിനശായതി അനുവദതിച്ച തുകകള് എതതിയതശായതി കശാണുന. അകക്കൗണ്ടഡ ആരസംഭതിച്ച
നശാള്മുതലുള്ള ആനക നതിങക്ഷപസം 56,07,687 രൂപ ആണഡ. 7/10/2017 ല് തുക പൂര്ണമേശായുസം
പതിന്വലതികനപട്ടു. 2016 മേശാര്ച്ചഡ മേശാസസം നതിരവധതി നചലവുകളശാണഡ നടതതിയതിട്ടുള്ളതഡ. ഈ
പദ്ധതതിയതില് നചലവശായ തുക സസംബനതിച്ചഡ വദകമേശായ വക്കൗച്ചറുകള് സൂക്ഷതിച്ചതിടതില . ഹരതിത
സശാങങ്കേതതിക വതിദദശാ ങകന്ദ്രങ്ങള്, നതനരനഞടുത
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തങദ്ദേശ
സത്വയസംഭരണ
സ്ഥശാപനങ്ങളതില് ഒന്നതില്ങപശാലുസം
സ്ഥശാപതിച്ചതിടതില.
ങബശാധവല്കരണ
ക്ലശാസ്സുകങളശാ
നട്രെയതിനതിസംഗഡ ങപ്രശാഗശാമുകങളശാ ഒനസം തനന്ന ഫലപ്രദമേശായതി സസംഘടതിപതിച്ചതിടതില. നതിലവതില് പദ്ധതതി
നതിര്വ്വഹണ തുകയതില് നതിനസം 17,93,000 /രൂപയുസം നചലവശായതശായതി കശാണതിക്കുന.
നചലവുകനള സശാര്ത്ഥകമേശാക്കുന്ന ബതില്ലുകങളശാ, വക്കൗച്ചറുകങളശാ ഒനസം തനന്ന അധതികൃതര്
ലഭദമേശാകതിയതിടതില.
5. 6 കമ്പപ്യൂടറുകൾ വശാങ്ങതിയ ഇനതതില് 1,47,000/- രൂപ നചലവശായതി എന്നഡ അധതികൃതര്
വദകമേശാക്കുന. ങപ്രശാഗശാസം ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്കഡ ഒരു കമ്പപ്യൂടര് നല്കതി എന പറയങമ്പശാഴുസം
മേററഡ കമ്പപ്യൂടറുകൾ ആര്നകശാനക വശാങ്ങതി നലതി എന്നതു സസംബനതിച്ചഡ ഇനതിയുസം വതിശദശ്രീകരണസം
ലഭതിങകണ്ടതിയതിരതിക്കുന.
27
തങദ്ദേശ
സത്വയസംഭരണ
സ്ഥശാപനങ്ങളതില്
നതിനള്ള
പ്രതതിനതിധതികള്കശായുള്ള ഓറതിയങന്റെഷന് ങപ്രശാഗശാമേതില് ഒനരണസം മേശാത്രങമേ മേശാര്ച്ചഡ 2016 നുള്ളതില്
നടതശാന് സശാധതിച്ചതിരുനള. പങക്ഷ ടതി ങപ്രശാഗശാമേതിനതതില് 1,91,500/- രൂപ നചലവശായതശായതി
നചലവഡ പത്രതികയതില് ങരഖനപടുതതിയതിരതിക്കുന.
6. 22.3.2017 നല ജതി.റതി.സതി യുനട ഉപങദശക സമേതിതതി
പദ്ധതതിയുനട പുങരശാഗതതി
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വതിലയതിരുത്തുകയുസം പദ്ധതതി പ്രവര്തനസം ആശശാവഹമേല എന്നഡ കണ്ടഡ പദ്ധതതി
അവസശാനതിപതികശാന് ശുപശാര്ശ നചയ്തു. തുടര്ന്നഡ ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേതിനല അകക്കൗണ്ടതില് നതിനസം
11,70,614/- രൂപ 7/10/2017 ല് എസഡ ബതി ഐ അകക്കൗണ്ടതിങലകഡ മേശാറ്റുകയുസം 13/2/2017 നല
856962 നമ്പര് നചകഡ പ്രകശാരസം 11,47,000/- രൂപ സതി നസ്റ്റെഡഡ ജതി ടതി സതി പദ്ധതതിയുനട മേതിച്ച
തുകയശായതി KSCTE കഡ ബകമേശാറുകയുസം നചയ്തു.
ങപ്രശാജക്ടുകൾ സസംബനതിച്ചഡ ശദ്ധയതില്നപട നപ്യൂനതകൾ
6.10 പദ്ധതതികനള സസംബനതിച്ച ഫയലുകള് ഒനസം തനന്ന കൃതദമേശായതി സൂക്ഷതിക്കുന്നതില.
പദ്ധതതികനള സസംബനതിച്ചുള്ള കത്തുകളസം ഉതരവുകളനമേലശാസം ഓങരശാ ഫയല് ങഫശാള്ഡറതില്
സൂക്ഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ. എന്നശാല് അവനയശാനസം കൃതദമേശായ ക്രമേതതിലല. ഒരു ഫയല് സതിസ്റ്റെസം ഇവതിനട
സത്വശ്രീകരതിച്ചതിടതില. ഫയലുകള് അരസംഭതിക്കുന്നതതിനഡ കുറതിപ്പുകള് എഴുതതി അസംഗശ്രീകശാരസം ങനടുന്ന രശ്രീതതി
സത്വശ്രീകരതിച്ചു കശാണുന്നതില. 2016 നു ങശഷസം പുതതിയ പദ്ധതതികള് സമേര്പതിക്കുവശാങനശാ അസംഗശ്രീകശാരസം
ങനടതിനയടുകശാങനശാ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്മേശാര് ശമേതിച്ചതിടതില. ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്മേശാര്
ജതിലശാതല ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്മേശാര്, ങകശാഴഡ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്മേശാര് എന്നതിവര്കഡ ങപ്രശാജക്ടഡ
വര്ക്കുകള് സമേര്പതികശാതതതിനശാലുസം ങപ്രശാഗസഡ റതിങപശാര്ട്ടുകള് സമേര്പതികശാതതതിനശാലുസം പല
അവസരങ്ങളതിലുസം നമേങമ്മശാ നല്കതിയതിട്ടുണ്ടഡ. പ്രസ്തുത നമേങമ്മശാകള്കഡ കശാരദമേശായ പ്രധശാനദസം
നല്കശാനത തതികച്ചുസം നതിരുതരവശാദപരമേശായ മേറുപടതിയശാണഡ ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനശ്രീയര്മേശാര്
നല്കതിയതിട്ടുള്ളതഡ.
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അദ്ധദശായസം 7
പദ്ധതതികൾ അടതിസ്ഥശാനമേശാകതിയുള്ള പ്രവര്തന അവങലശാകനവുസം ജശ്രീ വ നകശാരുനട
പ്രവര്തന മേതികവുസം
7.1 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസകൾ ങകന്ദ്രശ്രീകരതിച്ചുള്ള 2010-11 മുതല് 2017-18 വനരയുള്ള
പ്രവര്തനസം (പദ്ധതതികൾ / ബനപുണദ വതികസന പരതിപശാടതികൾ) അവങലശാകനസം നചയ്യുന്ന
ചശാര്ടഡ ചുവനട ങചര്ക്കുന.
തതിരുവനനപുരസം
ക്രമേ നമ്പര്

സശാമ്പതതിക
വര്ഷസം

1

2010-11

2

പദ്ധതതികൾ/
പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതികള
നട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

14

534000

392

2011-12

29

1065000

588

3

2012-13

19

450000

373

4

2013-14

2

60000

39

5

2014-15

10

310000

200

6

2015-16

-

-

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

നകശാലസം
ക്രമേ നമ്പര്

സശാമ്പതതിക
വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ/
പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതികള
നട എണസം

1

2010-11

4

38500

60

2

2011-12

23

1048700

552

3

2012-13

30

522000

348

4

2013-14

12

590000

301

5

2014-15

2

140000

70

6

2015-16

-

-

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-
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പതനസംതതിട
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

1

2010-11

17

685750

412

2

2011-12

19

445500

412

3

2012-13

13

403000

351

4

2013-14

10

255000

205

5

2014-15

9

180000

180

6

2015-16

2

162000

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച
വരുമേശാനസം(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

ആലപ്പുഴ
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

1

2010-11

11

400000

352

2

2011-12

35

867000

1494

3

2012-13

16

997306

336

4

2013-14

15

510000

300

5

2014-15

13

450000

270

6

2015-16

2

306000

-

7

2016-17

2

348000

-

8

2017-18

-

-

-
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ങകശാടയസം
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച
വരുമേശാനസം(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

1

2010-11

17

483750

396

2

2011-12

34

856900

890

3

2012-13

26

693150

921

4

2013-14

17

520000

350

5

2014-15

16

441500

335

6

2015-16

2

51000

-

7

2016-17

1

23000

-

8

2017-18

-

-

-

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച
വരുമേശാനസം(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

ഇടുകതി
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

1

2010-11

വതിവരങ്ങൾ ലഭദമേല

2

2011-12

വതിവരങ്ങൾ ലഭദമേല

3

2012-13

14

420000

280

4

2013-14

-

-

-

5

2014-15

1

193750

25

6

2015-16

-

1,70,000

-

7

2016-17

-

-

8

2017-18

-

-

-
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എറണശാകുളസം
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച
വരുമേശാനസം(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

1

2010-11

13

554280

232

2

2011-12

38

1984200

769

3

2012-13

23

690000

460

4

2013-14

20

600000

400

5

2014-15

21

630000

420

6

2015-16

-

-

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

തൃശ്ശൂര്
ക്രമേ നമ്പരഡ സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

1

2010-11

23

1084300

450

2

2011-12

59

1567850

1295

3

2012-13

34

1739750

771

4

2013-14

53

4070000

1529

5

2014-15

32

1401000

ലഭദമേല

6

2015-16

-

285000

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-
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പശാലകശാടഡ
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

1

2010-11

8

395250

243

2

2011-12

38

1953790

964

3

2012-13

39

992250

641

4

2013-14

26

2936000

529

5

2014-15

25

1900000

577

6

2015-16

1

18000

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

മേലപ്പുറസം
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

1

2010-11

2

42200

45

2

2011-12

26

1005500

565

3

2012-13

21

1260000

462

4

2013-14

15

690000

354

5

2014-15

11

524000

284

6

2015-16

-

-

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-
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ങകശാഴതിങകശാടഡ
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

1

2010-11

31

344000

132

2

2011-12

49

942000

1397

3

2012-13

29

1068000

498

4

2013-14

29

1151724

784

5

2014-15

19

630496

382

6

2015-16

2

82000

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

126000

-

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

വയനശാടഡ
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

1

2010-11

10

499285

508

2

2011-12

23

934150

730

3

2012-13

9

255000

170

4

2013-14

8

240000

160

5

2014-15

8

240000

160

6

2015-16

-

-

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-
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കണ്ണൂര്
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

1

2010-11

20

1149500

368

2

2011-12

33

1088000

673

3

2012-13

15

570000

360

4

2013-14

23

3872200

771

5

2014-15

15

570000

360

6

2015-16

പശതിമേഘട പദ്ധതതി 32,000,00

7

2016-17

പശതിമേഘട പദ്ധതതി

8

2017-18

-

-

-

പദ്ധതതികൾ
/ പരതിശശ്രീലന
പരതിപശാടതിക
ളനട എണസം

ആര്ജതിച്ച വരുമേശാനസം
(രൂപയതില്)

ഗുങണശാങഭശാകശാകളനട
എണസം

കശാസര്ങകശാഡഡ
ക്രമേ നമ്പര് സശാമ്പതതി
ക വര്ഷസം

1

2010-11

6

30000

207

2

2011-12

16

950000

560

3

2012-13

12

570500

273

4

2013-14

12

360000

240

5

2014-15

10

336600

197

6

2015-16

7

480000

-

7

2016-17

-

-

-

8

2017-18

-

-

-

ഇ ങസവന, സശാമൂഹദ നശ്രീതതി വകുപതിനന്റെ സ്ത്രശ്രീകൾകശായുള്ള ബനപുണദ വതികസന പദ്ധതതി
എന്നതിവ 2015-16, 2016-17 സശാമ്പതതിക വര്ഷങ്ങളതില് ജതിലശാതലതതില് നടതനപട്ടു. എന്നശാല്
പ്രസ്തുത പദ്ധതതികളനട ഫണ്ടതിങഡ ആസ്ഥശാന ഓഫശ്രീസഡ ങകന്ദ്രശ്രീകരതിച്ചശായതിരുന.
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7.2

2010-11 മുതല് 2017-18 വനരയള്ള ജതിലശാതല വരുമേശാനസം (സസംക്ഷതിപ്തസം)

ക്രമേ
നമ്പര്

ജതില

1

തതിരുവനനപുരസം

24,19,000

സതശ്രീഷഡ ബശാബു.എസം.വതി

2

നകശാലസം

23,39,200

വശ്രീണ.പതി.

3

പതനസംതതിട

21,31,250

ലകതിയമ്മ.ഡതി.(i/c)

4

ആലപ്പുഴ

38,78,306

ദശ്രീപ്തതി.എ.എസഡ.

5

ങകശാടയസം

30,69,300

ലകതിയമ്മ.ഡതി.

6

ഇടുകതി

7,83,750

നപന് ജതി ദശാസഡ(i/c)

7

എറണശാകുളസം

44,58,480

ങഗശാമേതതി സങരശാജസം.എസം.

8

തൃശ്ശൂര്

1,01,47,900

പ്രശ്രീതതി. എസഡ

9

പശാലകശാടഡ

81,95,290

പ്രശ്രീതതി. എസഡ(i/c)

10

മേലപ്പുറസം

35,21,700

ബമേഥതിലതി.നക(i/c)

11

ങകശാഴതിങകശാടഡ

43,44,220

ജശാനകതി. പതി

12

വയനശാടഡ

21,68,435

ബമേഥതിലതി.നക(i/c)

13

കണ്ണൂര്

1,04,49700

ജയന്.നക.എ

14

കശാസര്ങഗശാഡഡ

27,27,100

ബമേഥതിലതി.നക(i/c)

7.3

വരുമേശാനസം (2010-11 -2017-18) ജതിലശാ
ങകശാ
(രൂപയതില്)
ഓര്ഡതിങനറര്

2010-11 മുതല് 2017-18 വനരയള്ള പദ്ധതതി വരുമേശാനസം (ആസ്ഥശാന ആഫശ്രീ സ ഡ)

ക്രമേ പദ്ധതതി
നമ്പ
ര്

പദ്ധതതി
(രൂപയതില്)

തുക സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ
ലഭതിച്ച തുക

1

ഘടസം 378,300
ഘടസം
34,74,350
ഘടസം
54,59,400

48, പദ്ധതതി
തുക സശാമൂഹദ നശ്രീതതി പദ്ധതതി
മുഴുവന് ലഭതിച്ചു
വകുപഡ
പൂര്തതിയശാ
4കതി

2

ഫഡളശാഗഡ ഷതിപഡ
ങപ്രശാഗശാസം
ഓൺ
ഫതിനതിഷതിങഡ
സ്കൂൾ ങഫശാര്
വതിമേൺ (project
of Social
Justice Dept.)

സുനശാമേതി
56,22,500
പുനരധതിവശാസ

ങസ്പൈശാൺസര് നതിലവതിനല
സ്ഥതിതതി

5-

22,49,000/- (ടതി റവനപ്യൂ വകുപഡ
ആര്
പതി

പൂര്തതിയശാ
കതിയതില.

-
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പദ്ധതതി

നസലതിനഡ
ലഭതിച്ചതഡ)
16,49,045/- (സതി
നസ്റ്റെഡഡ
നചലവശാകതിയതഡ
)

സശാമ്പതതിക
ക്രമേങകടുകൾ
കനണ്ടതതി

3

ഹരതിത
സശാങങ്കേതതിക
വതിദദശാങകന്ദ്രസം

49,000,00

29,40,000

ശശാസ്ത്രസശാങങ്കേ
തതിക
പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതില്

പൂര്തതിയശാ
കതിയതില.
11,47,000/രൂപ
തതിരതിച്ചടച്ചു

4

റൂറല്
നടങകശാളജതി
ങപ്രശാഗശാസം

2,87,500

2,87,500

ശശാസ്ത്രസശാങങ്കേ
തതിക
പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതില്

പൂര്തതിയശാ
കതിയതില.
1,45,000/രൂപ
തതിരതിച്ചടച്ചു

5

ശശാസ്ത്ര
പ്രചരണ
പദ്ധതതി

2,000,00

2,000,00

ശശാസ്ത്രസശാങങ്കേ
തതിക
പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതില്

പൂര്തതിയശാ
കതിയതില.
90,000/രൂപ
തതിരതിച്ചടച്ചു

6

നടങകശാളജതി
10,000,00
നഡവലപഡമേ
നന്റെഡ
&
അഡശാപഡങറഷ
ന്

8,75,000

ശശാസ്ത്രസശാങങ്കേ
തതിക
പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതില്

പൂര്തതിയശാ
കതിയതില.
7,50,000/രൂപ
തതിരതിച്ചടച്ചു

7

ഇ ങസവന

23,000,00

പടതിക
ജശാതതി പൂര്തതിയശാ
പടതിക
വര്ഗ്ഗ കതി
വതികസന
വകുപഡ

23,000,00
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7.4

2010-11 മുതലുള്ള സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ആനക വരുമേശാനസം

ക്രമേ
നമ്പര്

വര്
ഷസം

ആര്ജതിത വരുമേശാനസം (രൂപയതില്)
ജതിലശാതല പദ്ധതതികൾ

1

2010-11

62,40,815

2

2011-12

1,47,08,590

3

2012-13

1,06,30,956

4

2013-14

1,58,54,924

5

2014-15

79,47,346

6

2015-16

45,84,000

7

2016-17

23,000,00

8

2017-18

1,26,000

ആനക

6,23,92,631

റതിമേശാര്കഡ

ങകന്ദ്രതല പദ്ധതതികൾ
വതിവതിധ സര്കശാര്
ഏജന്സതികള്കശായതി
സതി നസ്റ്റെഡഡ
നടതതിവരുന്ന മേനുഷദ
2,20,63,595/വതിഭവങശഷതി റതിക്രൂടതിസംഗഡ
(2010-11 മുതല് 2017-18 വഴതി ലഭതിച്ച വരുമേശാനസം
വനരയുള്ള
ആനക ആര്ജതിത
വരുമേശാനസം)
വരുമേശാനതതില്
ഉള്നപടുതതിയതിടതില.
2,20,63,595/-

7.5 2010-11 മുതല് 2017-18 വനരയുള്ള 8 വര്ഷസം ജതിലശാതലതതില് ആര്ജതിച്ച ആനക
വരുമേശാനതതിനന്റെ ശരശാശരതിനയ അടതിസ്ഥശാനമേശാകതി സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീ വ നകശാരുനട
പ്രകടനനത തരസംതതിരതിച്ചുനകശാണ്ടുള്ള പടതിക ചുവനട ങചര്ക്കുന.
നമേച്ചനപട പ്രകടനസം കശാഴ്ചവച്ച ജതിലകൾ
ക്രമേ നമ്പര് ജതില

വരുമേശാനസം (2010-11 ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക ജതിലശാ
ങകശാ
മുതല് 2017-18)
വരുമേശാനസം
ഓര്ഡതിങനറര്

-

1

തൃശ്ശൂര്

1,01,47,900

12,68,487

പ്രശ്രീതതി. എസഡ

2

പശാലകശാടഡ

81,95,290

10,24,411

പ്രശ്രീതതി. എസഡ(i/c)

3

കണ്ണൂര്

1,04,49,700

13,06,212

ജയന്.നക.എ

മേശാനദണ്ഡസം - ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക വരുമേശാനസം 10 ലക്ഷവുസം അതതിനഡ മുകളതിലുസം ആര്ജതിച്ചതഡ
ശരശാശരതി പ്രകടനസം കശാഴ്ചവച്ച ജതിലകൾ
ക്രമേ
ജതില
നമ്പരഡ

വരുമേശാനസം
-2017-18)

1

44,58,480

എറണശാകുളസം

(2010-11 ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക ജതിലശാ
ങകശാ
വരുമേശാനസം
ഓര്ഡതിങനറര്
5,57,310

ങഗശാമേതതി
സങരശാജസം.എസം.

2
ങകശാഴതിങകശാടഡ
43,44,220
5,43,027
ജശാനകതി. പതി
മേശാനദണ്ഡസം - ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക വരുമേശാനസം 5 ലക്ഷതതിനുസം 10 ലക്ഷതതിനുസം ഇടയതില്
ആര്ജതിച്ചതഡ

-
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ശരശാശരതിയതിലുസം തശാനഴ പ്രകടനസം കശാഴ്ചവച്ച ജതിലകൾ
ക്രമേ
നമ്പരഡ

ജതില

വരുമേശാനസം
-2017-18)

(2010-11 ശരശാശരതി
വശാര്ഷതിക
വരുമേശാനസം

ജതിലശാ ങകശാ ഓര്ഡതിങനറര്

1

തതിരുവനനപുരസം

24,19,000

3,02,375

സതശ്രീഷഡ
ബശാബു.എസം.വതി

2

നകശാലസം

23,39,200

2,92,400

വശ്രീണ.പതി.

3

പതനസംതതിട

21,31,250

2,66,406

ലകതിയമ്മ.ഡതി.
(i/c)

4

ആലപ്പുഴ

38,78,306

4,84,788

ദശ്രീപ്തതി.എ.എസഡ.

5

ങകശാടയസം

30,69,300

3,83,662

ലകതിയമ്മ.ഡതി.

6

ഇടുകതി

6,13,750

97,968

നപന് ജതി
ദശാസഡ(i/c)

7

മേലപ്പുറസം

35,21,700

4,40,212

ബമേഥതിലതി.
നക(i/c)

8

വയനശാടഡ

21,68,435

2,71,054

ബമേഥതിലതി.
നക(i/c)

9

കശാസര്ങഗശാഡഡ

27,27,100

3,40,887

ബമേഥതിലതി.
നക(i/c)

മേശാനദണ്ഡസം - ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക വരുമേശാനസം 5 ലക്ഷതതിനുസം തശാനഴ ആര്ജതിച്ചതഡ
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ഭശാഗസം 3

ധനകശാരദസം
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അദ്ധദശായസം 8
ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടുകളസം നപശാരുതങകടുകളസം
8.1 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ധന മേശാങനജഡമേന്റെഡ അവങലശാകനസം നചയ്യുന്ന അധദശായമേശാണതിതഡ. ബശാങ്കേഡ
അകക്കൗണ്ടുകൾ പരതിങശശാധതിച്ചതതിന് പ്രകശാരസം ശദ്ധയതിൽനപട നപശാരുതങകടുകൾ ഇതതിൽ
വതിവരതിക്കുന.
സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടുകള്
8.2 സതി നസ്റ്റെഡതിങന്റെതശായതി 3 ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടുകളശാണഡ പഠന സസംഘതതിനന്റെ
ശദ്ധയതില്നപടുതതിയതഡ.
1.
A/C No. 57023866889 - എസഡ ബതി ഐ , ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിൻ ബശാഞഡ
(നപശാതുവശായ നചലവുകൾ നതിർവ്വഹതിക്കുന്ന അകക്കൗണ്ടഡ . പ്രധശാന അകക്കൗണ്ടശായതി കണകശാക്കുന)
2.
A/C No. 67059723526 - എസഡ ബതി ഐ , ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിൻ ബശാഞഡ (ഇ പതി
എഫഡ, ഇ എസഡ ഐ അടവുകൾ നതിർവ്വഹതിക്കുന്ന അകക്കൗണ്ടഡ )
3.
A/C No. 40260111000283 - ങകരള ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേഡ, കലശായതി (പ്രധശാന പദ്ധതതികളനട
നതിര്വ്വഹണവുമേശായതി ബനനപട അകക്കൗണ്ടശാണതിതഡ)
A/C No. 57023866889 - എസഡ ബതി ഐ , ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിൻ ബശാഞഡ
8.3 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ബദനസംദതിന നചലവുകള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്ന അകക്കൗണ്ടശാണതിതഡ. 2016-17
മുതല് ഉള്ള ധനവതിനതിമേയസം പരതിങശശാധതിച്ചതതില് നതിനസം മേനസതിലശാകശാന് കഴതിഞ വസ്തുതകള്
ചുവനട ങചര്ക്കുന:
A) KSCSTE യുനട സശാമ്പതതിക സഹശായങതശാനട ആരസംഭതിച്ച ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദ
അടകമുള്ള പദ്ധതതികളനട നടതതിപ്പുമേശായതി ബനനപടഡ ങകരള ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേതിനന്റെ കലശായതി
ശശാഖയതില് ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടഡ തുടങ്ങതി എങ്കേതിലുസം ഇതരതതിലുള്ള പല പദ്ധതതികൾക്കുസം
അനുവദതിച്ച തുക നതിങക്ഷപതിച്ചതിരതിക്കുന്നതഡ എസഡ ബതി ഐ ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിന് ബശാഞതിനല
തലനകടതില് സൂചതിപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന അകക്കൗണ്ടതിലശാണഡ.
B) ഈ അകക്കൗണ്ടഡ വഴതി നടതതിയതിരതിക്കുന്ന ചതില പണമേതിടപശാടുകള് പരതിങശശാധനയഡ
വതിങധയമേശാങകണ്ടതശാണഡ.
തശ്രീയതതി

സ്ഥശാപനസം

തുക (രൂപയതില്)

01/03/2016

കമ്പപ്യൂടര് ആര്ങകഡഡ

21500

01/03/2016

കമ്പപ്യൂടര് ആര്ങകഡഡ

68500

01/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

20000

01/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

10000

01/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

10000

01/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

20000
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01/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

20000

09/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

30000

09/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

40000

09/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

40000

14/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

50000

22/03/2016

തയതില് ഏജന്സശ്രീസഡ

50000

രശാസംകുമേശാര് അങസശാസതിങയറഡസഡ

50000

30/03/16

A/C No. 67059723526 - എസഡ ബതി ഐ , ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിൻ ബശാഞഡ
8.4 എസഡ.ബതി.ഐ ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിന് ബശാഞതിനല ഈ അകക്കൗണ്ടതിനനക്കുറതിച്ചഡ പഠന
സസംഘങതശാടഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ അധതികൃതര് നവളതിനപടുതതിയതിരുന്നതില . വണ് ബടസം ഗശാന്റെഡ
ഇനതതില് 2016-17 ല് ലഭതിച്ച 75 ലക്ഷസം രൂപയതില് നതിന്നഡ 40 ലക്ഷസം രൂപ പ്രധശാന
അകക്കൗണ്ടതില് (A/C No. 57023866889) നതിന്നഡ മേശാറതിയതഡ ശദ്ധയതില്നപടങപശാഴശാണഡ
മുകളതിനല അകക്കൗണ്ടതിനന സസംബനതിച്ചഡ മേനസതിലശായതഡ. എസഡ. ബതി.ഐ യതില് നതിനസം ലഭതിച്ച
ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ പരതിങശശാധതിച്ചതതില് നതിനസം 31/05/2015 മുതല് 6/10/2017 വനര 62,54,669 രൂപ
നതിങക്ഷപതികനപടതശായതി കശാണശാസം. ഈ തുക പൂര്ണമേശായുസം പ്രധശാന അകക്കൗണ്ടതില് നതിന്നഡ
ട്രെശാന്സ്ഫര് നചയ്തതശാണഡ.
8.5 ഇ.പതി.എഫഡ/ഇ എസഡ ഐ തുകകള് അടക്കുന്നതതിനുങവണ്ടതി മേശാത്രമുള്ള അകക്കൗണ്ടശാണതിതഡ
എന്നശാണഡ അധതികൃതരുനട വതിശദശ്രീകരണസം. ഇ പതി എഫതിങലക്കുള്ള തുകകള് ഇന്റര്നനറഡ
ബശാങ്കേതിസംഗഡ വഴതിയശാണഡ ബകമേശാറസം നചയ്യുന്നതഡ. എന്നശാല് ഈ അകക്കൗണ്ടതില് നതിനസം
ഇ.പതി.എഫഡ/ഇ.എസഡ.ഐ ങലകഡ അലശാനത നചക്കുകള് മുഖശാനതിരസം തുകകള് ബകമേശാറസം
നചയനപടതശായതി കശാണശാസം. 5/7/2017 മുതല് 7/8/2017 വനര നചക്കു മുഖശാനതിരസം നടന്ന
ഇടപശാടുകള് പരതിങശശാധതികനപങടണ്ടതശാണഡ. 31/7/2017 ല് പരസദ ഏജന്സതിയശായ ഫണ്ടഡ
ബലന് കമ്മപ്യൂണതിങകഷനഡ നല്കതിയ 51,636 രൂപയുസം ഇതതില് ഉള്നപടുന. ഈ കശാലയളവതില്
സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ നപ്രശാജക്ടുകനളശാനസം നതിലവതില് ഇലശാതതിരതിനക പരസദ ഏജന്സതികഡ പണസം
നല്കതിയതഡ പരതിങശശാധതികനപങടണ്ടതശാണഡ. 5,60,489/- രൂപയുനട വതിനതിമേയസം നചകഡ വഴതി
നടതതി. പഠന സസംഘതതിനഡ നല്കതിയ ങനശാടഡ ഫയലതില് പ്രസ്തുത നചക്കുകള്
അസംഗശ്രീകരതിക്കുന്നതതിനശായതി ഉതരവുകള് എടുതതശായതി കശാണുന്നതില.
A/C No. 40260111000283 - ങകരള ഗശാമേശ്രീ ണ് ബശാങ്കേഡ, കലശായതി
8.6 ങകരള ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേഡ കലശായതി ശശാഖയതില് അകക്കൗണ്ടഡ ആരസംഭതിച്ചതഡ 28/12/2015
ലശാണഡ. KSCSTE സസംസ്ഥശാനതഡ നടപതിലശാക്കുന്നതതിനശായതി ആവതിഷ്കരതിച്ചതുസം സതി നസ്റ്റെഡഡ
നതിര്വ്വഹണ ഏജന്സതിയശായതുമേശായ വതിവതിധ പദ്ധതതികൾകശായതി KSCSTE യതില് നതിനസം ലഭതിച്ച
ഫണ്ടുകളശാണഡ നക.ജതി.ബതി യതില് നതിങക്ഷപതികശാന് തശ്രീരുമേശാനതിച്ചതിരുന്നതഡ. ഇതരതതില്
സതി
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നസ്റ്റെഡഡ നതിര്വ്വഹണ ഏജന്സതിയശായ പദ്ധതതികളസം KSCSTE അനുവദതിച്ച തുകകളസം
ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ
നമ്പര്

പദ്ധതതി

1

ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദ

49,000,00

29,40,000

2

സയന്സഡ
ങപശാപ്പുലബറങസഷന്
ങപ്രശാഗശാസം

2,000,00

2,000,00

3

നടങകശാളജതി നഡവലപഡമേനന്റെഡ
& അഡശാപഡങറഷന്

10,000,00

8,75,000

4

റൂറല് നടങകശാളജതി ങപ്രശാഗശാസം

2,85,000

2,85,000

ചുവനട

KSCSTE അനുവദതിച്ച KSCSTE യതില് നതിനസം
തുക
ലഭതിച്ച തുക

8.7 നക.ജതി.ബതിയതിനല സതി നസ്റ്റെഡഡ അകക്കൗണ്ടതില് ആനക എതതിങച്ചര്ന്ന തുക 56,07,687/രൂപയശാണഡ. വതിശദവതിവരങ്ങള് ചുവനട ങചര്ക്കുന.
തശ്രീയതതി
ലഭതിച്ച തുക
28/12/2015
24,07,687/-(ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദ)
12/02/2016
8,75,000/- (നടങകശാളജതി നഡവലപഡനമേന്റെഡ &
അഡശാപഡങറഷന്)
22/03/2016
23,000,00/- (ഇ ങസവന)
31/03/2016
10,000/- (വതിവരങ്ങൾ ലഭദമേല)
8.8 ങകരള ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേതിനല അകക്കൗണ്ടതില് എതതിങച്ചര്ന്ന തുകകനള സസംബനതിച്ച
കൃതദമേശായ വതിവരങ്ങള് പഠന സസംഘതതിനഡ ലഭദമേശായതില. ഇതതിനു കശാരണസം സതി നസ്റ്റെഡതില്
കുറമേറ ഫയല് സസംവതിധശാനസം ഇല എനള്ളതശാണഡ. മേശാത്രമേല കൃതദമേശായ വതിവരങ്ങള്
നവളതിനപടുതശാന് അധതികൃതര് തയശാറലശായതിരുന. അതുനകശാണ്ടുതനന്ന അകക്കൗണ്ടഡസഡ
സസംബനമേശായ പല സസംശയങ്ങളസം ദുരശ്രീകരശ്രീകശാനശാകശാത സശാഹചരദമേശാണഡ നതിലവതിലുള്ളതഡ.
ഗശാമേശ്രീണ് ബശാങ്കേതില് എതതിങച്ചരുന്ന ഫണ്ടുകള് ആവശദസം അനുസരതിച്ചഡ എസഡ.ബതി.ഐ
അകക്കൗണ്ടതിങലകഡ മേശാറതിയശാണഡ പദ്ധതതി നചലവുകള് നതിര്വഹതിച്ചതിരുന്നതഡ എന്നശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ
അധതികൃതരുനട ഭശാഷദസം. എന്നശാല് ഗശാമേശ്രീ ണ ഗങവഷക സസംഗമേവുമേശായതി ബനനപട
നചലവുകള് ഈ അകക്കൗണ്ടതില് നതിനസം നതിര്വ്വഹതിച്ചതശായതി കശാണശാസം. അതശായതഡ
15/3/2016 മുതല് 22/3/2016 വനര ഈ അകക്കൗണ്ടതില് നതിന്നഡ വതിനതിമേയസം നചയനപടതഡ
റൂറല് ഇന്നങവഷന് മേശ്രീ റ തിനല വതിജയതികള്ക്കുള്ള സമ്മശാനത്തുകകളശായതിരുന. ഗശാമേശ്രീ ണ
ഗങവഷക സസംഗമേതതിനശായതി ലഭതിച്ച 15 ലക്ഷസം രൂപ എസഡ.ബതി.ഐ അകക്കൗണ്ടതിലശാണഡ
(A/C No. 57023866889) നതിങക്ഷപതിച്ചതിരുന്നതഡ എന്നതഡ ശദ്ധതിങകണ്ടതശാണഡ.
ഈ
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സശാഹചരദതതില് നക.ജതി ബതി കലശായതി ശശാഖയതില് 8/9/2015 ല് ആരസംഭതിച്ച 31,03,700
രൂപയുനട സ്ഥതിര നതിങക്ഷപസം മേറഡ വതിനതിമേയങ്ങൾ സസംബനതിച്ചഡ അങനത്വഷണസം
നടങതണ്ടതഡ അനതിവശാരദമേശാണഡ.
ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടുകൾ പരതിങശശാധതിച്ചതതിൽ നതിനസം വതിശദമേശായ പരതിങശശാധനകഡ
വതിങധയമേശാങകണ്ട മേറ്റു വതിനതിമേയങ്ങൾ
8.9 ഇ പതി എഫഡ/ ഇ എസഡ ഐ അടവുകൾ
75 ലക്ഷസം രൂപ സര്കശാര് ഗശാന്റെഡ ലഭതിച്ചതതിനുങശഷസം ഇ.പതി.എഫഡ/ഇ.എസഡ.ഐ
ഇനതതില്
അടച്ച തുകകളനട വതിവരങ്ങള് ചുവനട ങചര്ക്കുന.
1.
എസഡ.ബതി.ഐ അകക്കൗണ്ടഡ നസം.67059723526 - 56,10,180/2.
എസഡ.ബതി.ഐ അകക്കൗണ്ടഡ നസം.57023866889 - 12,39,233/ഇ.പതി.എഫഡ/ഇ.എസഡ.ഐ
തുകകള്
അടക്കുന്നതതിനഡ
മേശാത്രമേശായുള്ള
അകക്കൗണ്ടശാണഡ
ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിന് ബശാഞതിനല A/C No. 67059723526. എന്നശാല് ഇതു കൂടശാനത A/C
No.57023866889 നതിനസം ഈ ഇനതതില് 12,39,233/- രൂപ അടച്ചതശായതി കശാണശാസം.
ഇ.പതി.എഫഡ/ഇ.എസഡ.ഐ അടവുകള് സസംബനതിച്ച നറങകശാര്ഡുകള് ഒനസം തനന്ന
അധതികൃതര് ലഭദമേശാകതിയതിരുന്നതില.
8.10 സതി-നസ്റ്റെഡതില് ങജശാലതി നചയ്യുന്ന ആനക 55 ജശ്രീവനകശാരതില് 14 ങപര് മേശാത്രമേശാണഡ
ങപനസയതിലതില് ശമ്പളസം ബകപറ്റുന്നതഡ. 15 ങപര് പശാര്ടഡബടസം സത്വശ്രീപര്മേശാരുസം ബശാകതിയുള്ളവര്
ദതിവസക്കൂലതികശാരുമേശാണഡ. ങപനസയതില് അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ള 14 ങപരുനടയുസം ഇ പതി. എഫഡ അടവഡ
1800 രൂപയശാണഡ. ദതിവസക്കൂലതികശാരുനട ഏറവുസം കൂടതിയ അടവഡ 1200 രൂപയശാണഡ. ഈ
സശാഹചരദതതില് കുറഞകശാലയളവതില് വലതിനയശാരു
തുക
ഇ.പതി.എഫഡ/ഇ.എസഡ.ഐ
അടവതിനശായതി മേശാറതി നവങയണ്ടതിവന എന്നതഡ സസംബനതിച്ചഡ ശശാസ്ത്രസശാങങ്കേതതിക വകുപഡ
അങനത്വഷണസം നടങതണ്ടതശാണഡ. EPF അടവഡ സസംബനതിച്ചഡ EPF റശ്രീജതിയണൽ ഓഫശ്രീസഡ,
ങകശാഴതിങകശാടഡ നതിനസം ഒരു ജശ്രീവനകശാരതികഡ 06.01.2017 ല് വതിവരശാവകശാശ നതിയമേ പ്രകശാരസം
അനുസരതിച്ചഡ ലഭതിച്ച മേറുപടതിയതിൽ വതിശദമേശാക്കുന്നതഡ ഡശാങമേജുസം പലതിശയുസം അടകസം 4/2008
മുതല് 01/2016 വനര 5,69,045/- രൂപ ഈടശാകതിയതിട്ടുനണ്ടന്നശാണഡ.
ആഡതിറഡ ചശാര്ജഡ
8.11 ACRS കമ്പനതി, AJM അങസശാസതിങയറഡസഡ എന്നശ്രീ ചശാർങടർഡഡ അകക്കൗണ്ടതിങഡ
ഏജൻസതികളശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ അകക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡതിറഡ നചയ്തതിരതിക്കുന്നതഡ. ഓഡതിറഡ ഫശ്രീ
ഇനതതിൽ തശാനഴ പടതികയതില് പറയുന്ന തുകകൾ 2016 ലുസം, 2017 ലുസം എസഡ.ബതി.ഐ
അകക്കൗണ്ടഡ നസം.57023866889 വഴതി അടച്ചു.
ക്രമേ
നമ്പര്

നചകഡ നമ്പര്, തശ്രീയതതി

1

266079 - 4/06/2016

തുക (രൂപയതില്)
74,000/-

ചശാർങടർഡഡ
ഏജൻസതി

അകക്കൗന്റെതിങഡ

ACRS കമ്പനതി
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2

266091 - 22/06/2016

18,000/-

AJM അങസശാസതിങയറഡസഡ

3

266092 - 22/06/2016

18,000/-

AJM അങസശാസതിങയറഡസഡ

4

266093 - 22/06/2016

18,000/-

AJM അങസശാസതിങയറഡസഡ

5

843205 - 16/05/2017

74,000/-

AJM അങസശാസതിങയറഡസഡ

6

843206 - 18/05/2017

74,000/-

AJM അങസശാസതിങയറഡസഡ

8.12 കൂടശാനത ഹരതിത സശാങങ്കേതതിക വതിദദശാ ങകന്ദ്രസം പദ്ധതതി ഓഡതിറഡ നചയ്ത വകയതിൽ AJM
അങസശാസതിങയറഡസതിനഡ 31/05/2016 ല് 12500 രൂപ നൽകതി. ധന ദുരുപങയശാഗസം പ്രഥമേദൃഷദശാ
മേനസതിലശാകശാൻ കഴതിഞ പദ്ധതതിയശാണതിതഡ. തശ്രീയതതി ങപശാലൂസം വയശാനതയശാണഡ AJM
അങസശാസതിങയറഡസഡ നചലവഡ പത്രതിക തയശാറശാകതിയതിരതിക്കുന്നതഡ. മേശാത്രമേല 2015-16 നല
അകക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡതിറഡ നചയ്തതിരതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി 06/09/2017 ആണഡ. എന്നശാൽ ആഡതിറഡ ഫശ്രീ
ആയതി 1,48,000 രൂപ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നതഡ 16/05/2017,18/05/2017 എന്നശ്രീ തശ്രീയതതികളതിലുസം.
8.13 ഫണ്ടഡ ബലന് കമ്മപ്യൂണതിങകഷന് എന്ന പരസദ ഏജന്സതികഡ നല്കതിയ തുകകൾ
ക്രമേ ബശാങ്കേഡ
നമ്പ തശ്രീയതതി
ര്

ഇടപശാടഡ

തുക (രൂപയതില്)

അകക്കൗണ്ടഡ നമ്പര്

1

01/07/2015

56427/-

2

10/09/2015

118477/-

,,

3

21/01/2016

33023/-

,,

4

04/10/2016

49512/-

,,

5

25/10/2016

57117/-

,,

6

02/11/2016

124745/-

,,

7

15/05/2017

34898/-

,,

8

31/07/2017

51636/-

67059723526

9

04/08/2017

11779/-

57023866889

8.14 കൂടശാനത ജശ്രീവനകശാർ ഫയൽ
നചയ്യുന്നതതിനശായതി
നതിയമേസഹശായസം
പരതിങശശാധതിങകണ്ടതശാണഡ.

നചയ്ത വതിവതിധ റതിടഡ
ങതടതിയ
വകയതിൽ

57023866889

നപറശ്രീഷനുകൾ കക്കൗണ്ടർ
നചലവഴതിച്ച
തുകകൾ
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അദ്ധദശായസം 9
സര്കശാര് ഗശാന്റുകളസം വതിനതിങയശാഗവുസം
9.1 സശാമ്പതതിക പ്രതതിസനതി മേറതി കടക്കുന്നതതിനശായതി ശശാസശാ സശാങങ്കേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതിലതിൽ നതിനസം 30 ലക്ഷസം രൂപയുസം ശശാസശാ സശാങങ്കേതതിക വകുപതിൽ നതിനസം 45 ലക്ഷസം
രൂപയുസം 2016-17 സശാമ്പതതിക വർഷതതിൽ സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ സശാമ്പതതിക സഹശായസം
അനുവദതിച്ചു. ഇങ്ങനന ലഭതിച്ച തുക നചലവഴതിച്ച രശ്രീതതികനളക്കുറതിച്ചഡ ഈ അധദശായതതിൽ
പ്രതതിപശാദതിക്കുന.
9.2 ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതിനന്റെ 3/5/2016 തശ്രീയതതിയതിനല ഉതരവഡ (പതി) നസം.
144/16/KSCSTE പ്രകശാരസം One time Grant in Aid ആയതി 30 ലക്ഷസം രൂപ സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ
അനുവദതിച്ചു. 4/5/2016 നല നചകഡ നമ്പര് 494559 വഴതി തുക സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ ബകമേശാറതി. One
time Grant in Aid വതിനതിങയശാഗതിച്ചഡ തശാനഴ പറയുന്ന നചലവുകള് നടതശാന് സതി നസ്റ്റെഡഡ
തശ്രീരുമേശാനതിച്ചു.
ഇ.പതി.എഫഡ
ഇ.എസഡ.ഐ
നഫസ്റ്റെതിവല് അലവന്സഡ
കമ്പപ്യൂടറുകളസം അനുബന ഉപകരണങ്ങളസം
(നഹഡഡ ഓഫശ്രീസഡ)
കമ്പപ്യൂടറുകളസം അനുബന ഉപകരണങ്ങളസം
(ജതിലശാ ഓഫശ്രീസഡ)
ശമ്പളസം (ങമേശാഹനന് മേണലതില്, മുന് ഡയറക്ടര്)
എല്.എസഡ.ജതി.ഡതി യ്ക്കുള്ള ങബശാഷറുകള് പ്രതിന്റെഡ നചയ്യുന്നതതിനഡ
ഇന്ക്രതിനമേന്റെഡ അരതിയര്

-

Rs. 1453000/Rs. 232000/Rs. 167000/Rs. 300000/Rs. 300000/Rs. 127000/Rs. 155000/Rs. 54000/-

9.3 20/9/2016 ല് ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതിനഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ സമേര്പതിച്ച
ധനവതിനതിങയശാഗ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ പ്രകശാരസം നചലവുകള് ഇപ്രകശാരമേശാണഡ.
നഹഡഡ ഓഫശ്രീസഡ/ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകളനട അധതിക ചതിലവുകള്
- Rs. 150000/നടലതിങഫശാണ്/ബവദത്യുതതി ചശാര്ജകള്
- Rs. 24161/നറന്റെഡ
- Rs. 358803/ഇ.പതി.എഫഡ
- Rs.1711121 /ഇ.എസഡ.ഐ
- Rs. 164997/നട്രെയതിസംഗഡ
- Rs. 601795/-
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9.4 30 ലക്ഷസം രൂപ ഗശാന്റെഡ നചലവഴതിച്ച 9/5/2016 മുതല് 30.09.2016 വനരയുള്ള
കശാലയളവതിനല ബശാങ്കേഡ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുകള് പരതിങശശാധതിച്ചതതിന് പ്രകശാരമുള്ള വസ്തുതകള്
ഗശാന്റെഡ വതിനതിമേയസം നചയനപട സതി നസ്റ്റെഡഡ അകക്കൗണ്ടുകൾ
1.
A/C No. 57023866889 - എസഡ ബതി ഐ , ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിൻ ബശാഞഡ
(നപശാതുവശായ നചലവുകൾ നതിർവ്വഹതിക്കുന്ന അകക്കൗണ്ടഡ. പ്രധശാന അകക്കൗണ്ടശായതി
കണകശാക്കുന)
2.
A/C No. 67059723526 - എസഡ ബതി ഐ , ങകശാഴതിങകശാടഡ നമേയതിൻ ബശാഞഡ
(ഇ പതി എഫഡ ഇ എസഡ ഐ അടവുകൾ നതിർവ്വഹതിക്കുന്ന അകക്കൗണ്ടഡ )
9.5 ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതില് നതിനസം ഒറതവണ ഗശാന്റെശായതി ലഭതിച്ച 30 ലക്ഷസം രൂപ
ശമ്പളസം, ഇ പതി എഫഡ, വശാടക എന്നശ്രീ ഇനങ്ങളതിലശാണഡ നചലവഴതിച്ചതഡ. ഗശാന്റെഡ ലഭതിച്ചതതിനു
ങശഷസം മൂന തവണ ശമ്പളസം നൽകതിനയങ്കേതിലുസം മൂന തവണയുസം ശമ്പളസം ഭശാഗശ്രീകമേശായശാണഡ
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നതഡ. ജശ്രീവനകശാര്കഡ ശമ്പള ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ നല്കതിയതിടതില. വതിശദവതിവരങ്ങൾ
ചുവനട പടതികയതിൽ ങചർക്കുന
ക്രമേ നമ്പർ

ശമ്പളതതിനശായതി നചലവതിട തുക
(രൂപയതില്)

നചകഡ നമ്പരുസം തശ്രീയതതിയുസം

1

2,76,261/-

266096 - 20.06.2016

2

2,59,157/-

319564 -29.07.2016

3

3,35,245/-

319568 - 30.07.2016

4

5,81,000/-

319598 - 22.09.2016

9.6 ഗശാന്റെതില് 22 ലക്ഷസം രൂപയുസം ഇ പതി എഫഡ/ ഇ എസഡ ഐ അടവതിനശായതി മേശാത്രമുള്ള സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ എസഡ ബതി ഐ നമേയതിന് ബശാഞതിനല 67059723526 നമ്പര് അകക്കൗണ്ടതില്
നതിങക്ഷപതിച്ചങതശാനടശാപസം തനന്ന പ്രധശാന അകക്കൗണ്ടശായ 570238668 നതിനസം ഇ പതി എഫഡ
അടവതിനതതില് 10.06.2016 തശ്രീയതതിയതിനല 266087 നമ്പര് നചകഡ പ്രകശാരസം
2,86,836 രൂപയുസം, 28.09.2016 നല 319607 നമ്പര് നചകഡ പ്രകശാരസം 1,41,437/- രൂപയുസം
(പലതിശ) വതിനതിങയശാഗതിച്ചു.
9.7 24/10/2016 തശ്രീ യ തതിയതിനല സ.ഉ(സശാധശാ) നസം.86/2016/S&TD പ്രകശാരസം 45 ലക്ഷസം
രൂപ വണ് ബടസം ഗശാന്റെഡ ആയതി 2016-17 നല ബജറഡ വതിഹതിതതതില് നതിനസം സതി
നസ്റ്റെഡതിനഡ അനുവദതിച്ചു. ആവശദകതശാ പത്രതിക ചുവനട ങചര്ക്കുന.
Estimate of Requirement
1.
Purchase of Scanner & Computer
Rs. 3,75,000/2.
Salary to the staff for 4 months
Rs. 26,00,000/3.
EPF/ESI/Audit fee
Rs. 6,00,000 /4.
Workshop/Training
Rs. 2,25,000/-
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5.
6.
7.

Brochure,CDS for LSGDs
Biometric Attendance Mechanism
അധതിക നചലവുകള്
ആനക

-

Rs. 2,80,000/Rs. 1,40,000/Rs. 1,40,000/-------------------Rs. 45,00,000/-

9.8 7/01/2017 തശ്രീയതതിയതിനല സ.ഉ.(സശാധശാ)നസം.134/2017/ധന പ്രകശാരസം സതി നസ്റ്റെഡതിനശായതി
ട്രെഷറതി ങസവതിസംഗഡസഡ ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടഡ (TSB No.799011400000297) ങകശാഴതിങകശാടഡ ജതിലശാ
ട്രെഷറതിയതില് ആരസംഭതിച്ചു. തുടര്ന്നഡ ആദദഗഡുവശായതി 25 ലക്ഷസം രൂപ 07/02/2017 ല് ട്രെഷറതി
അകക്കൗണ്ടതില് വരവഡ നചയനപട്ടു. 23.02.2017 ല് 21,37,137 രൂപയുസം 03.03.2017 ല് 3,60,000
രൂപയുസം ട്രെഷറതി അകക്കൗണ്ടതില് നതിനസം സതിനസ്റ്റെഡതിനന്റെ എസഡ ബതി ഐയതിനല പ്രധശാന
അകക്കൗണ്ടതിങലകഡ മേശാറതി. ആദദഗഡുവശായ 25 ലക്ഷസം രൂപയുനട യൂടതിബലങസഷന് സര്ടതിഫതികറഡ
02.03.2017 ല് സതി നസ്റ്റെഡഡ ഗവണ്നമേന്റെതിനഡ സമേര്പതിച്ചു. 25 ലക്ഷസം രൂപയുസം നചലവഴതിച്ചു എന്ന
ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ ആണഡ നല്കതിയതഡ. ഇനസം തതിരതിച്ചുള്ള നചലവഡ പത്രതിക ലഭദമേശാകതിയതില.
9.9 45 ലക്ഷസം രൂപ ഗശാന്റെഡ ഇന് എയഡഡതിനല രണ്ടശാസം ഗഡുവശായ 20 ലക്ഷസം രൂപ 08.05.2017
ല് ടതി.എസഡ.ബതി അകക്കൗണ്ടതില് ക്രഡതിറ്റു നചയനപട്ടു.
പഠന സസംഘതതിനഡ ലഭദമേശാകതിയ 20 ലക്ഷസം രൂപയുനട ധനവതിനതിങയശാഗ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെഡ
ചുവനട ങചര്ക്കുന.
ശമ്പളസം
Rs. 7,75,066/ഇ.എസഡ.ഐ
Rs. 80,632/ഇ.പതി.എഫഡ
Rs. 3,54,620/- & Rs. 787960/-------------------------------------------ആനക
Rs. 19,98,278/9.10 45 ലക്ഷസം രൂപ ഗശാന്റെഡ ഇന് എയഡഡഡ ലഭതിച്ചതതിനുങശഷസം ശമ്പള ഇനതതില് നചലവഴതിച്ച
തുകകൾ തശാനഴപറയുന.
ക്രമേ നമ്പർ

ശമ്പളതതിനശായതി നചലവതിട തുക

നചകഡ നമ്പരുസം തശ്രീയതതിയുസം

1

14,31,137

524085 - 23.02.2017

2

7,78,922

843179 - 05.04.2017

ഇ.പതി.എഫഡ/ ഇ എസഡ ഐ അടവുകൾകഡ മേശാത്രമേശായുള്ള അകക്കൗണ്ടതിങലകഡ (A/C
No.67059723526) 18 ലക്ഷസം രൂപ മേശാറനപട്ടു. കൂടശാനത പ്രധശാന അകക്കൗണ്ടതില് നതിനസം
02.11.2017 ല് ഇ.പതി.എഫഡ അടവതിങലകശായതി 8,10,960/- രൂപ വതിനതിങയശാഗതിച്ചു.
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9.11

75 ലക്ഷസം രൂപ ഗശാന്റെഡ ലഭതിച്ച പശ്രീ ര ശ്രീ യ ഡതിനല പ്രധശാന നചലവുകൾ (സസംക്ഷതിപ്തസം)

ശമ്പളസം (നമേയഡ
2016
മുതല്
ഇ.പതി.എഫഡ/ ഇ എസഡ ഐ
ഒങക്ടശാബര്
A/C No. 57023866889 A/C No. 67059723526
2016 വനര)
വഴതി
വഴതി
36,61,722

12,39,233/-

40,00,000/-

വശാടക

ജതിലശാ
ഓഫശ്രീസുകള്

8,26,707/-

4,30,000/-

9.12 ഒറതവണ
ഗശാന്റെഡ
കൂടശാനത
2016-17 ല്,
ഇ
ങസവന
പദ്ധതതി
നടപതിലശാക്കുന്നതതിനശായതി നതിര്വ്വഹണ ഏജന്സതിയശായ സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ 10.02.2016 നല സ
ഉ (സശാധശാ) നസം. 263/16/ SCSTDD പ്രകശാരസം 23 ലക്ഷസം രൂപ അനുവദതിച്ചു. കൂടശാനത
2016-17 ല് റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ ഇനതതില് 30 ലക്ഷങതശാളസം രൂപ വരുമേശാനസം ലഭതിച്ചതശായതി
അധതികൃതര് വദകമേശാക്കുന.
9.13 2016-17 കശാലയളവതില് സര്കശാരതില് നതിനസം, ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതില് നതിനസം
ഗശാന്റെശായതി ലഭതിച്ച 75 ലക്ഷസം രൂപയശായതി സമേര്പതിച്ച ആവശദകതശാ പത്രതികയതില് നതിനസം
വതിഭതിന്നമേശായശാണഡ നചലവുകള് നടതതിയതിരതിക്കുന്നതഡ.2016 നമേയഡ മുതല് ഒങക്ടശാബര് വനരയുള്ള
പശ്രീരശ്രീഡതിനല ശമ്പളസം, ഇ പതി എഫഡ/ ഇ എസഡ ഐ, വശാടക എന്നശ്രീ ഇനങ്ങൾകഡ മേശാത്രമേശായശാണഡ
ഗശാന്റെഡ വതിനതിങയശാഗതിച്ചതിരതിക്കുന്നതഡ. ആവശദകതശാ പത്രതികയതില് സൂചതിപതിക്കുന്ന ബങയശാ നമേട്രെതികഡ
പഞതിങഡ സസംവതിധശാനങ്ങങളശാ, കമ്പപ്യൂടറുകങളശാ വശാങ്ങതിയതിടതില. പദ്ധതതി പ്രവര്തനങ്ങൾങകശാ,
അടതിസ്ഥശാന സക്കൗകരദങ്ങൾ വതികസതിപതിക്കുന്നതതിങനശാ ഈ തുക വതിനതിങയശാഗതിച്ചതില.
9.14 സര്കശാര് ഗശാന്റെഡ ഫലപ്രദമേശായതി വതിനതിങയശാഗതികനപടശാനത ങപശായതതിനന്റെ കശാരണസം
അധദശായസം 11 ല് പ്രതതിപശാദതിക്കുന്ന കശാരണങ്ങൾ നതിമേതിതസം 2016-17 മുതൽ സതി നസ്റ്റെഡഡ
ഏനറക്കുനറ നതിശലശാവസ്ഥയതിലശായതിരുന (പടതികജശാതതി പടതിക വര്ഗ്ഗ വതികസന വകുപഡ
ങസ്പൈശാൺസര് നചയ്ത ഇ ങസവന പദ്ധതതി മേശാത്രമേശായതിരുന 2016-17 നല ഒങര ഒരു പദ്ധതതി).
ശമ്പള പരതിഷ്കരണ ആനുകൂലദങ്ങൾ നലശാതതുസം, സശാമ്പതതിക അച്ചടകരശാഹതിതദവുമേശാണഡ
ഇവയതില് പ്രധശാന കശാരണങ്ങൾ. ഇതരസം ഒരു സ്ഥതിതതി വതിങശഷസം നതിലനതില്കനവയശാണഡ സതി
നസ്റ്റെഡതിനഡ സര്കശാരതില്നതിനസം കക്കൗൺസതിലതില് നതിനസം ധനസഹശായസം ലഭതിക്കുന്നതഡ. ഗശാന്റെഡ
ലഭതിച്ച സമേയത്തു ഫുൾ ബടസം ഡയറക്ടർ ഇലശാതതിരുന്നതുസം ഗശാന്റെഡ വതിനതിങയശാഗതിക്കുന്നതതിൽ
ഉയർന്ന തലതതിൽ ങമേല്ങനശാടസം ഇലശാതതിരുന്നതുസം ഗശാന്റെതിനന്റെ ദുര്വദയതതിനഡ കശാരണമേശായതി.
സശാമ്പതതിക വതിഷയങ്ങൾ ബകകശാരദസം നചയ്യുന്നതഡ മേശാനദണ്ഡങ്ങൾ പശാലതിച്ചല എന്നഡ
നതിരവധതി തവണ സശാങങ്കേതതിക ജശ്രീവനകശാർ ആങക്ഷപസം ഉന്നയതിച്ചതിരുന (ഉദശാ. ഹരതിത
സശാങങ്കേതതിക വതിദദശാങകന്ദ്രസം പദ്ധതതി). എന്നശാൽ ഇതഡ സസംബനതിച്ചഡ അങനത്വഷണങ്ങൾ ഒനസം
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നടതശാതതിരുന്നതഡ സശാങങ്കേതതിക ജശ്രീവനകശാർകതിടയതില് അസസംതൃപ്തതി വര്ദ്ധതിപതിക്കുകയുസം
തന്മൂലസം അവര്
ങജശാലതിയതിൽ നതിനസം വതിട്ടുനതിൽക്കുന്നതതിനു കശാരണമേശായതി. കൂടശാനത ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി കക്കൗൺസതിലതിനന്റെ സഹശായങതശാനട ആരസംഭതിച്ച പദ്ധതതികൾ
പൂർണതയതിനലത്തുന്നതതിനു മുങന്ന അവസശാനതിപതികശാൻ കക്കൗൺസതിൽ തശ്രീരുമേശാനതിച്ചതഡ
സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരതില് അസഹതിഷ്ണുത വളർതതി. ഗശാന്റെഡ കതിടതിയങവളയതില്ങപശാലുസം
ജശ്രീവനകശാനര ബഗഡഡ നചയ്യുന്നതതിങനശാ, കര്മ്മനതിരതരശാകശാങനശാ ങനതൃതത്വതതിനന്റെ അഭശാവസം
മൂലസം കഴതിഞതില. ഈ കശാരണങ്ങളശാലശാണഡ സർകശാർ ഗശാന്റുകൾ ഫലപ്രദമേശായതി
വതിനതിങയശാഗതികശാൻ കഴതിയശാനത ങപശായതഡ.
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അദ്ധദശായസം 10
റതിക്രൂടതിസംഗഡ ഏജന്സതിയശായതി പ്രവര്തതിക്കുന്നതു വഴതിയുള്ള ക്രമേങകടുകള്
10.1 2010
മുതല്
സര്കശാര്
ഏജന്സതികള്കഡ
മേനുഷദവതിഭവങശഷതി
കരശാര്
അടതിസ്ഥശാനതതിലുസം ദതിവസക്കൂലതിക്കുസം ലഭദമേശാക്കുന്ന ഒരു റതിക്രൂടതിസംഗഡ ഏജന്സതി ആയതി സതി നസ്റ്റെഡഡ
പ്രവര്തതികശാന് തുടങ്ങതി. സസംരസംഭകതത്വസം പരതിങപശാഷതിപതിക്കുന്നതതിനശായതി ചട പ്രകശാരസം പദ്ധതതികൾ
ആവതിഷരതിങകണ്ട സതിനസ്റ്റെഡഡ സ്ഥശാപനതതിനന്റെ പ്രഖദശാപതിത ലക്ഷദതതില് നതിനസം
വദതതിചലതിച്ചുനകശാണ്ടശാണഡ ഇതരതതില് ഒരു പ്രവര്തന ങമേഖലയതിങലകഡ തതിരതിഞതഡ. സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ചടങ്ങളസം, നതിയന്ത്രണങ്ങളസം അനുശശാസതിക്കുന്ന പ്രവര്തനങമേഖലയലതിതഡ.
10.2 റതിക്രൂടഡനമേന്റെതിനതതില് വരുമേശാനമേശായതി 2016 ല് 29,42,603 രൂപയുസം 2017 ല് 25,85,039
രൂപയുസം ലഭതിച്ചു എന്നഡ അധതികൃതര് വദകമേശാക്കുന. എന്നശാല് റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ സസംബനതിച്ചഡ
തശാനഴപറയുന്ന ക്രമേങകടുകള് ശദ്ധയതില്നപട്ടു.
1)
റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ നടതതിപ്പുമേശായതി ബനനപടഡ പതിന്തുടങരണ്ട മേശാനദണ്ഡങ്ങങളശാ, പശാലതിങകണ്ട
വദവസ്ഥകങളശാ ഒനസം തനന്ന നതിലവതിലതില.
2)
ഓങരശാ തസതികയതിങലക്കുമുള്ള റതിക്രൂടഡനമേന്റെതിനഡ പ്രങതദക ഫയല് സൂക്ഷതിച്ചതിടതില. ആരസംഭതിച്ച
ഫയലുകള്നകശാനസം ങനശാടഡ ഫയലതില. ഏറവുസം ആശരദകരമേശായ കശാരദസം പല
ഫയലുകളസം ഡയറക്ടര് കശാണുന്നതില എനള്ളതശാണഡ.
3)
റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ ഫയലുകള് അപൂര്ണവുസം അവദകവുസം ആയതതിനശാല് സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ
റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ ഫശ്രീ ഇനതതില് കതിടതിയ വരുമേശാനതതിനന്റെ കൃതദത ഉറപ്പു വരുതശാന്
കഴതിയശാത അവസ്ഥയശാണുള്ളതഡ.
4)
ഇന്റെര്വപ്യൂ ങബശാര്ഡതിങലകഡ അസംഗങ്ങനള നതിശയതിക്കുന്ന മേശാനദണ്ഡങമേശാ അസംഗങ്ങനള
നതിശയതിക്കുന്ന അങതശാറതിറതി ആരശാനണങന്നശാ എന്നതതിനന സസംബനതിച്ചഡ ഒരു രൂപവുസം
ഫയലുകളതില് നതിന്നഡ വദകമേല.
5)
ഇന്റെര്വപ്യൂ, എഴുത്തുപരശ്രീക്ഷ എന്നതിവയഡ തതത്വദശ്രീക്ഷകഡ നതിരകശാത രശ്രീതതിയതിലശാണഡ
മേശാര്കഡ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നതഡ.
ങമേല് പ്രസശാവതിച്ച വസ്തുതകളനട നവളതിച്ചതതില് റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ സസംബനതിച്ചഡ അങനത്വഷണസം
നടങതണ്ടതഡ അതദനശാങപക്ഷതിതമേശാണഡ. ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികനള ങകശാമേശാളതികളശാക്കുസംവതിധസം
റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ നടതതിയതതിനഡ നതിരവധതി ഉദശാഹരണങ്ങള് കശാണശാന് കഴതിയുസം. ഒരുദശാഹരണസം
ചുവനട ങചര്ക്കുന.
10.3 ങകരള ങകശാ - ഓപങററശ്രീ വ ഡ മേതില്കഡ മേശാര്കറതിസംഗഡ നഫ ഡങറഷനതില് ഷതിഫഡ
എഞതിനശ്രീ യ ര് (നമേകശാനതികല്) തസതികയതില് 17/10/2015 ല് നടന്ന റതിക്രൂടഡനമേന്റെഡ
17/10/2015 ല് സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ എറണശാകുളസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസതില് വച്ചഡ ഇന്റെര്വപ്യൂ നടന. ആനക
അങപക്ഷകരുനട എണസം 36. ഇന്റെര്വപ്യൂ ങബശാര്ഡതില് തശാനഴപറയുന്ന അസംഗങ്ങള് ഉള്നപടുന.
Dr.R.Raveendran Nair, former Dean, NIT Calicut
C.R Sreeraman, A.M, P&A, CFP, MILMA Malampuzha
Gomathy Sarojam, DCO, CSTED, Ernakulam.
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10.4 നപശാരുതങകടുകൾ
അഭതിരുചതിപരശ്രീക്ഷ, ഇന്റെര്വപ്യൂ എന്നതിവയഡ നതിശയതിച്ചതിരതിക്കുന്ന മേശാര്കതിനന സസംബനതിച്ചഡ
വദകതയതില.
മൂന്നഡ ങബശാര്ഡഡ അസംഗങ്ങളസം ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികള്കഡ ഒങര മേശാര്കശാണഡ
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നതഡ.
ങബശാര്ഡഡ അസംഗങ്ങൾ നല്കതിയതിരതിക്കുന്ന മേശാര്കല അനതിമേ ലതിസ്റ്റെതില്
ങചര്തതിരതിക്കുന്നതഡ. ങബശാര്ഡഡ അസംഗങ്ങൾ നല്കതിയതിരതിക്കുന്ന കൂടതിയ മേശാര്കഡ 35 ഉസം,
കുറഞ മേശാര്കഡ 2 ഉസം ആണഡ.
അഭതിരുചതിപരശ്രീക്ഷ, ഇന്റെര്വപ്യൂ എന്നതിവയതില് പനങ്കേടുത എലശാ ഉങദദശാഗശാര്ത്ഥതികനളയുസം
അനതിമേ ലതിസ്റ്റെതില് ഉൾനപടുതതിയതശായതി കശാണുന്നതില.
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ഭശാഗസം 4

കനണ്ടതലുകൾ
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അദ്ധദശായസം 11
സതി നസ്റ്റെഡഡ - സശാമ്പതതിക തകര്ച്ചയ്ക്കുഡ നതിദശാനമേശായ ഘടകങ്ങൾ
11.1 സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ സശാമ്പതതിക തകര്ച്ചകഡ നതിദശാനമേശായ ഘടകങ്ങള് അവങലശാകനസം
നചയ്യുന്ന അദ്ധദശായമേശാണതിതഡ. അതതിനന്റെ ഭശാഗമേശായതി ജശ്രീവനകശാനര സസംബനതിച്ചഡ സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ
മുന് ഡയറക്ടര്മേശാരുനട റതിങപശാര്ട്ടുകളസം, ജശ്രീവനകശാരുനട അഭതിപ്രശായങ്ങളസം വതിശകലനസം
നചയ്യുകയുണ്ടശായതി.
സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീ വ നകശാര്നകതതിനരയുളള ആങക്ഷപങ്ങൾ
11.2 17/5/2016 ല് സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവര്തനസം സസംബനതിച്ചഡ ചശ്രീഫഡ നസക്രടറതി വതിളതിച്ചു
ങചര്ത ങയശാഗതതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ നപ്രശാജക്ടഡ ഡയറക്ടര് (11/05/2015 - 18/07/2016
അധതിക ചുമേതല) ആയതിരുന്ന ങഡശാ. അജതിതഡ പ്രഭ സമേര്പതിച്ച റതിങപശാര്ടതില് ജശ്രീവനകശാനര
സസംബനതിച്ചഡ ഇപ്രകശാരസം അഭതിപ്രശായനപടുന.
“All staff at present are either on contract or on daily wages. But most of the Project

Engineers and District Co- ordinators have crossed 50 years and they are panicky and
demand regularisation and high salary at par with other government officials in the same
grade, even though they are incompetent and inefficient as they have entered in to
service not through a transparent and proper selection process. They are frustrated,
demoralised, do not perform any work, are found having no committment and hence the
whole system gets paralysed and dysfunctional. They do not attend any meetings and
are getting agitated in meetings and do not allow to transact the business, even if the
Principal Secretary is chairing. Their frustration guides them to indiscipline and
misbehaviour“.
11.3 സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാര് ബഹു. ബഹങകശാടതതി മുന്പശാനക ഫയല് നചയ്ത റതിടഡ
നപറശ്രീഷന് നസം. 25295/2013 – നല വതിധതിനദശായസം പശാലതിച്ചുനകശാണ്ടഡ സര്കശാര് പുറനപടുവതിച്ച
ഉതരവതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനനക്കുറതിച്ചഡ ഇപ്രകശാരസം വതിവരതിക്കുന.
“ CSTED has no future as an independent organisation because it is not covering

any meaningful area of work under the Science & Technology Dept. The quality of
the employees is also an important issue“.
11.4 മേതരപരശ്രീക്ഷയുനട
അടതിസ്ഥശാനതതിങലശാ,
സുതശാരദമേശായ
നതരനഞടുപഡ
പ്രക്രതിയയതിലൂനടങയശാ നതിയമേതിതരശായവരല സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ നനടലശായ നടകതികല് വതിഭശാഗസം
ജശ്രീവനകശാര് എനസം എന്ട്രെപ്രണര്ഷതിപഡമേശായതി ബനനപട പദ്ധതതികള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതില്
പരശാജയനപടുന എന്നതുമേശാണഡ സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാനരക്കുറതിച്ചഡ പ്രധശാനമേശായുസം
ചൂണ്ടതികശാട്ടുന്നതഡ. എന്നശാല് തശാനഴപറയുന്ന വസ്തുതകളനട അടതിസ്ഥശാനതതില് ഈ
ആങരശാപണങതശാടഡ പൂര്ണമേശായുസം ങയശാജതികശാന് കഴതിയതില.
a)
1985 -ല് പ്രവര്തനസം ആരസംഭതിച്ച സതി നസ്റ്റെഡഡ 2009-10 വനര സശാമ്പതതികമേശായതി
വളനര നല നതിലയതിലശായതിരുന എന്നതഡ വതിസരതികശാവുന്നതല.
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b)

സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരതില് ഏറതിയ പങ്കുസം എഞതിനശ്രീയറതിസംഗഡ ബതിരുദധശാരതികള്
ആണഡ. ഭൂരതിഭശാഗസം ങപരുസം നപ്രശാഫഷണല് എസംപഡങളശായ്മന്റെഡ എകഡങചഞഡ വഴതി നതിയമേനസം
ലഭതിച്ചവരശാണഡ.
11.5 സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ
പ്രവര്തനസം
2010 നഡ
ങശഷസം
മേന്ദശ്രീഭവതികശാന്
ഉള്ള
കശാരണങ്ങനളക്കുറതിച്ചഡ ജശ്രീവനകശാരുനട അഭതിപ്രശായസം തശാനഴപറയുന്നവയശാണഡ.
1.
2010 മുതല് നതിയമേതിതരശായ ഡയറക്ടര്മേശാരതില് ങഡശാ. അജതിതഡ പ്രഭ ഒഴതിച്ചശാല് ബശാകതി
എലശാസം തനന്ന ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക കക്കൗൺസതിലതിനന്റെ കശ്രീഴതിലുള്ള സ്ഥശാപനങ്ങളതില് നതിനള്ള
സയന്റെതിസ്റ്റുമേശാരശാണഡ. സസംരസംഭകതത്വവതികസനവുമേശായതി ബനനപട ങമേഖലയതില്നതിനള്ളവരല
ഇവരശാരുസം.
2.
എഞതിനശ്രീയറതിസംഗഡ ഗശാങജത്വശാറഡസഡ ആയതിരുന്നതിട്ടുസം സമേശാന ങയശാഗദതകള് ഉള്ള
നപശാതുമേരശാമേതഡ, ജലവതിഭവ വകുപഡ എന്നശ്രീ സര്കശാര് സര്വ്വശ്രീസതില് ങജശാലതി നചയ്യുന്ന
ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പളവുമേശായതി തശാരതമേദസം നചയ്യുങമ്പശാള് പരതിമേതിതമേശായ ശമ്പളസം മേശാത്രമേശാണഡ
തങ്ങള്കഡ ലഭതിക്കുന്നതഡ. സതി നസ്റ്റെഡതിനല സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പളസം
തശാനഴങചര്ക്കുന.
ക്രമേ
നമ്പര്

ങപരഡ

ഉങദദശാഗങപരഡ

ശമ്പളസം

സതി.നസ്റ്റെഡതില്
പ്രങവശതിച്ച തശ്രീയതതി

1

ലതതിക ജതി

നപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്

31492

21/01/1999

2

ബശലജ.നക.വതി

നപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്

31492

16/02/1995

3

ബമേഥതിലതി.നക

നപ്രശാജക്ടഡ
എഞതിനശ്രീയര്

30025

15/12/1999

4

ജശാനകതി. പതി

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

25204

17/12/1995

5

ലകതിയമ്മ.ഡതി.

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

25204

13/06/1995

6

ങഗശാമേതതി
സങരശാജസം.എസം.

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

25204

20/01/1999

7

വശ്രീണ.പതി.

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

25204

20/01/1999

8

ദശ്രീപ്തതി.എ.എസഡ.

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

25204

20/01/1999

9

ജയന്.നക.എ

ജതിലശാ ങകശാ

25204

17/03/199
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ഓര്ഡതിങനറര്
10

പ്രശ്രീതതി. എസഡ

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

25204

08/04/1999

11

സതശ്രീഷഡ
ബശാബു.എസം.വതി

ജതിലശാ ങകശാ
ഓര്ഡതിങനറര്

21719

06/102003

12

നപന്.ജതി.ദശാസഡ

ങകശാഴഡ ങകശാ
21719
14/101997
ഓര്ഡതിങനറര്
സശ്രീരതിയല് നമ്പര് 4,12 ഒഴതിനകയള്ളവര് എഞതിനശ്രീയറതിസംഗഡ ബതിരുദധശാരതികളശാണഡ.
3.
2011 നല സര്കശാര് ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പള പരതിഷ്കരണതതിനഡ സമേശാനമേശായതി സതി
നസ്റ്റെഡതിനല ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പളസം പരതിഷതിച്ചതിടതില.
4.
2011 മുതല് പല ങപ്രശാജക്ടുകളസം ഏനറടുക്കുന്നതതില് ഡയറക്ടര്കഡ ഉണ്ടശായതിരുന്ന
ബവമുഖദസം പ്രവര്തനനത പ്രതതികൂലമേശായതി ബശാധതിച്ചു.
5.
വളനര നശാളകളശായതി ധനകശാരദ വതിഷയങ്ങള് ബകകശാരദസം നചയ്യുന്നതഡ വദവസ്ഥശാപതിത
മേശാനദണ്ഡങ്ങള് അനുസരതിച്ചല.
6.
2014 നഡ ങശഷസം ഒരു മുഴുവന് സമേയ ഡയറക്ടനറ നതിയമേതിച്ചതിടതില.
11.6

സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ സശാമ്പതതിക തകർച്ചകഡ ആധശാരമേശായ ഘടകങ്ങൾ - പഠന
സസംഘതതിനന്റെ കനണ്ടതലുകൾ
1. 2011 - നല സര്കശാര് ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പള പരതിഷ്കരണ ഉതരവതിനഡ സമേശാനമേശായതി സതി
നസ്റ്റെഡതിൽ ശമ്പള പരതിഷ്കരണസം നടപതിലശാകശാതതഡ മൂലസം ജശ്രീവനകശാർ വലതിയങതശാതതിൽ
അസസംതൃപ്തരശായതിരുന. തന്മൂലസം കർതവദ നതിർവഹണതതിൽ ജശ്രീവനകശാർ പൂർണമേശായുസം
ആതശാർത്ഥത പുലര്തതിയതിരുന്നതില. (ഈ സമേയത്തുസം വളനര നല രശ്രീതതിയതിൽ പ്രവർതതിച്ചു
വരുമേശാനസം
സൃഷതിക്കുന്നതതിൽ
തൃശൂർ,
പശാലകശാടഡ,
കണ്ണൂർ
ജതിലകളതിനല
ജതിലശാ
ങകശാർഡതിങനറര്മേശാര്കഡ കഴതിഞ്ഞു എന്നതഡ പ്രശസംസനശ്രീയമേശാണഡ).
2. എഞതിനശ്രീയറതിസംഗഡ ബതിരുദസം കരസ്ഥകതിയവരുസം നപ്രശാഫഷണൽ എസംങപശായഡനമേന്റെഡ എകഡങചഞഡ
വഴതി നതിയമേനസം ലഭതിച്ചവരുമേശാണഡ ഭൂരതിഭശാഗസം സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരുസം. എന്നശാൽ
എന്ട്രെപ്രണര്ഷതിപതിൽ ബതിരുദങമേശാ, സമേശാന ങയശാഗദതകങളശാ ങനടതിയതിട്ടുള്ളവരല ഇവരശാരുസം.
സസംരസംഭകതത്വസം എന്ന വതിഷയതതിൽ ങകശാഴഡസുകൾ പൂർതതിയശാകതി ങയശാഗദതകൾ ങനടതിയവർ
ആയതിരുനനവങ്കേതിൽ കൂടുതല് ഫലപ്രദമേശായതി സസംരസംഭകതത്വ വതികസനസം ലക്ഷദമേശാകതിയുള്ള
പദ്ധതതികള്
ആസൂത്രണസം
നചയ്തഡ
വതിജയതിപതിക്കുന്നതതിനുസം,
ബനപുണദ
വതികസനസം
ലക്ഷദമേശാകതിയുള്ള
പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതികള് സസംഘടതിപതിക്കുന്നതതിനുസം സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ
കഴതിയുമേശായതിരുന.
3. 2009-10 വനര സശാമ്പതതിക പരശാധശ്രീനതകൾ ഇലശാനത സത്വനസം നതിലയതിൽ വരുമേശാനസം
ആർജതിച്ച സ്ഥശാപനമേശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ. സസംരസംഭകതത്വ വതികസനവുമേശായതി ബനമേതിലശാതവനര
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ഡയറക്ടർമേശാർ ആയതി നതിയമേതിച്ചതഡ ഈ സ്ഥശാപനതതിനന്റെ പ്രവർതനനത പ്രതതികൂലമേശായതി
ബശാധതിച്ചു.
4. മുഴുവന് സമേയ ഡയറക്ടറുനട അഭശാവസം - സതിനസ്റ്റെഡഡ ഗുരുതരമേശായ സശാമ്പതതിക
പ്രതതിസനതിയതിങലകഡ നശ്രീങ്ങതിയതഡ മുഴുവന് സമേയ ഡയറക്ടറുനട അഭശാവതശാലശായതിരുന
എന്നതഡ തതികച്ചുസം വസ്തുതശാപരമേശായ കശാരദമേശാണഡ. മുഴുവന് സമേയ ഡയറക്ടറുനട
അഭശാവതതിലശായതിരുന സശാമ്പതതിക വതിഷയങ്ങളതില് അലസംഭശാവസം ഉണ്ടശായതഡ. മുഴുവന് സമേയ
ഡയറക്ടറുനട അഭശാവസം സ്ഥശാപനതതിനന്റെ ഏങകശാപനസം അവതശാളതതിലശാകതി. 2016 നന്റെ തുടകസം
മുതല് സതിനസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവർതനസം പൂർണമേശായുസം നതിലച്ചു. പുതതിയ നട്രെയതിനതിങഡ ങപ്രശാഗശാമുകൾ
ഒനസം തനന്ന ഏനറടുകശാനത സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാർ ങജശാലതിങയശാടു തതികഞ
നതിസസംഗതയുസം നതിസഹകരണവുസം പുലർതതി. സർകശാരതിൽ നതിനസം 2016 ല് 75 ലക്ഷസം രൂപയുനട
ഗശാന്റെഡ ലഭതിച്ചതിരുന. പ്രതതിസനതി മേറതികടകശാനുള്ള ഒരു പ്രവർതനവുസം നടതശാനത 75 ലക്ഷസം
രൂപയുനട ഗശാന്റെഡ ആവശദകതശാ ങസ്റ്റെറഡനമേന്റെതിൽ നതിനസം വദതദസമേശായതി ശമ്പളതതിനുസം ഇ പതി ഫഡ /
ഇ സഡ ഐ എന്നതിവയഡ മേശാത്രമേശായതി നചലവഴതിക്കുകയശായതിരുന.
5. സശാമൂഹദങക്ഷമേ വകുപഡ, തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ വകുപഡ വദവസശായ വകുപഡ വതിദദശാഭദശാസ വകുപഡ
തുടങ്ങതിയ സര്കശാര് വകുപ്പുകളസം, കുടുസംബശശ്രീ, ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ
തുടങ്ങതിയ സര്കശാര്
ഏജന്സതികളസം ങസ്പൈശാണ്സര് നചയന്ന പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതികളശാണഡ പ്രധശാനമേശായുസം സതി നസ്റ്റെഡഡ
നടതന്നതഡ. ഉദശാഹരണസം വസ്ത്ര നതിര്മേശാമേശാണസം, കൃത്രതിമേ ആഭരണ നതിര്മ്മശാണസം, അവല്
നതിര്മ്മശാണസം, ബപ്യൂടതി പശാര്ലര് നടതതിപഡ, ഡസഡ ങടശാപഡ പബതിഷതിസംഗഡ, ഡശാറ എന്ട്രെതി, കുട
നതിര്മ്മശാണസം, കസംപപ്യൂടബറസഡഡഡ അകക്കൗണ്ടതിസംഗഡ തുടങ്ങതിയവ. പല നട്രെയതിനതിങഡ ങപ്രശാഗശാമുകൾക്കുസം
പുറനമേ നതിന്നഡ ഫശാകൽറതികനള ദനതടുങകണ്ടതി വരുന്നതഡ നചലവഡ വർധതിപതിക്കുന്നതശായതി
കശാണുന.
6. ങമേല് ങനശാടതതിനല അപശാകതകള്
സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവര്തനസം ക്രമേശ്രീകരതിക്കുന്ന റൂള്സഡ & റഗുങലഷന്സഡ ഐറസം നസം. 10
ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതിനനക്കുറതിച്ചഡ പ്രതതിപശാദതിക്കുന. ഇതു പ്രകശാരസം സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ഭരണവുസം,
നതിയന്ത്രണവുസം 23 അസംഗ ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതില് നതിക്ഷതിപ്തമേശായതിരതിക്കുന. ഗങവണതിസംഗഡ
കക്കൗണ്സതില് വര്ഷതതില് ഏറവുസം കുറഞതഡ 2 തവണനയങ്കേതിലുസം കൂങടണ്ടതശാണഡ. സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ഭരണവുസം ങമേല്ങനശാടവുമേശായതി ബനനപട റൂള്സഡ & റഗുങലഷന്സതിനല പ്രധശാന
ഐറങ്ങള് ചുവനട വതിവരതിക്കുന.
ഐറസം നസം. 15 (3) - അകക്കൗണ്ടഡ, കദശാഷഡ മുതലശായ ഡയറക്ടറുനട ങമേല് ങനശാടതതിലുസം,
നതിയന്ത്രണതതിലുമേശായതിരതിക്കുസം. സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ഓഫശ്രീസഡ തലവനശായ ഡയറക്ടര് ഓഫശ്രീസതിനന്റെ
നടതതിപ്പുസം, ജശ്രീവനകശാരുനട കര്തവദ നതിര്വഹണസം, നപരുമേശാറസം തുടങ്ങതിയവകഡ ങമേല് ങനശാടസം
വഹതിക്കുന.
ഐറസം 11 - സതി നസ്റ്റെഡഡ അകക്കൗണ്ടുകള് കൃതദമേശായതി ഓഡതിറഡ നചയ്തഡ കതിട്ടുന്നതതിനുള്ള
ഉതരവശാദതിതസം ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതിനശാണഡ.
ഐറസം 16 (എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതി) - ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതിലതില് നതിന്നഡ ങനശാമേതിങനറഡ
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നചയനപടുന്ന 7-9 അസംഗങ്ങള് അടങ്ങതിയ കമ്മതിറതി കുറഞതഡ മൂന മേശാസതതില് ഒരു
തവണനയങ്കേതിലുസം കൂടതിയതിരതികണസം. എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതിയുനട നചയര്മേശാന് പ്രതിന്സതിപല്
നസക്രടറതി, സയന്സഡ & നടങകശാളജതി വകുപഡ ആയതിരതിക്കുസം.
ഐറസം നസം. 19 - ഓഡതിറര്മേശാനര നതിയമേതിക്കുന്നതഡ എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതി ആയതിരതിക്കുസം.
ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില്, എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതി എന്നതിവ കൂടതിയതതിനന്റെ വതിവരങ്ങള്
1st ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില്

25/02/10

1st എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതി 26/07/10

2nd ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില് 18/10/12

2nd
കമ്മതിറതി

3rd ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില് 19/08/13

-

എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ 19/02/14
-

ഗങവണതിസംഗഡ കക്കൗണ്സതില് 2013 നഡ ങശഷസം കൂടതിയതിടതില. എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതി കൂടതിയതിരതിക്കുന്നതഡ
2 തവണ മേശാത്രമേശാണഡ. പ്രതിന്സതിപല് നസക്രടറതി, ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപഡ അദ്ധദക്ഷനശായ
എകഡനപന്ഡതിച്ചര് കമ്മതിറതി വതിളതിച്ചു ങചര്തതിടതില. സത്വകശാരദ ഏജന്സതികനള ഏല്പതിച്ചുനകശാണ്ടഡ
ആഡതിറഡ നടതതിയതശായതി കശാണുനനണ്ടങ്കേതിലുസം, ചടപ്രകശാരസം
എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ
കമ്മതിറതിയുനട
അറതിങവശാനടയല ആഡതിറഡ നടതതിയതിരതിക്കുന്നതഡ.
ഓഡതിറഡ
നടതതിയതതിൽ
തനന്ന
ക്രമേങകടുകൾ ങബശാധദനപടുകയുണ്ടശായതി. ഒരു മുഴുവന് സമേയ ഡയറക്ടര് ഇലശാതതിരുന്ന
സന്ദര്ഭതതിലശാണഡ അകക്കൗണ്ടഡസഡ, കദശാഷഡ എന്നതിവയതില് ശരതിയശായ രശ്രീതതിയതിലുള്ള
ങമേശാണതിററതിസംഗഡ ഇലശാനത ങപശായതഡ (അകക്കൗണ്ടഡസഡ, കദശാഷഡ എന്നതിവനയ സസംബനതിച്ചഡ
വതിശദമേശായതി ഭശാഗസം 3 ധനകശാരദതതില് പ്രദതിപശാദതിക്കുന). സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരുനട
കരശാറുകള് സമേയശാസമേയങ്ങളതില് പുതുകതി നല്കുകങയശാ, ജശ്രീവനകശാരുനട കര്തവദ
നതിര്വ്വഹണസം വതിലയതിരുത്തുകങയശാ തുടങ്ങതിയ ആവശദസം നടപടതികള്ങപശാലുസം സത്വശ്രീകരതിച്ചതിടതിലശാത
സ്ഥശാപനമേശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ.
7)
ങമേശാശസം ഭക്കൗതതിക സശാഹചരദങ്ങള്
വളനര പഴകസം നചന്ന ഒരു സര്കശാര് നകടതിടതതിലശാണഡ സതി.നസ്റ്റെഡഡ ങകന്ദ്ര ആഫശ്രീസഡ
പ്രവര്തതിക്കുന്നതഡ. നപശാടതിപതിടതിച്ച മുറതികളസം വൃതതിഹശ്രീനമേശായ ശുചതിമുറതികളസം ങചര്ന്ന ഭക്കൗതതിക
സശാഹചരദസം സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവര്തനതതിനഡ അനുങയശാജദമേശായ അനരശ്രീക്ഷസം പ്രധശാനസം
നചയ്യുന്നതില.
8)
പ്രവര്തന മേശാനുവലതിനന്റെ അഭശാവസം
ജശ്രീവനകശാരുനട കടമേകളസം, ചുമേതലകളസം നതിര്വചതിക്കുന്ന ഓഫശ്രീസഡ മേശാനുവലതിനന്റെ അഭശാവസം
സ്ഥശാപനതതിനന്റെ സുഗമേമേശായ പ്രവര്തനതതിനഡ തടസസം സൃഷതിക്കുന.
9)
അകക്കൗണ്ടഡസഡ ബകകശാരദസം നചയ്യുന്നതതിനല വശ്രീഴ്ചകൾ
ആഡതിറതിസംഗഡ ദുഷ്കരമേശാക്കുസംവതിധമേശാണഡ നതിലവതില് അകക്കൗണ്ടഡസഡ ബകകശാരദസം നചയ്തതിരതിക്കുന്നതഡ.
പ്രധശാനമേശായുസം കണ്ട നപ്യൂനതകള് ചുവനട ങചര്ക്കുന.
i. കൃതദമേശായ ബതില്ലുകളസം വക്കൗച്ചറുകളസം ഫയലതില് സൂക്ഷതികശാനത ലശാഘവങതശാനടയശാണഡ
അകക്കൗണ്ടഡസഡ ബകകശാരദസം നചയ്തതിരതിക്കുന്നതഡ.
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ii. ഒങരശാ ഫയലതിനുസം പ്രങതദകസം ങനശാടഡ ഫയല് ഇല. എലശാ ഫയലുകള്ക്കുസം കൂടതി ഒറ ങനശാടഡ
ഫയല് ആണുള്ളതഡ. നചകഡ അസംഗശ്രീകരതിക്കുന്നതതിനഡ മേശാത്രമേശായശാണഡ ങനശാടഡ ഫയല്
സൂക്ഷതിക്കുന്നതഡ. 2017-18 നല നചകഡ അസംഗശ്രീകരതിക്കുന്നതുമേശായതി ബനനപട പല
കുറതിപ്പുകളസം ഡയറക്ടര് കണ്ടതിടതില. ബതില്ഡതിസംഗഡ നറന്റെഡ, പര്ങച്ചസഡ (ങസ്റ്റെഷനറതി,
ഇലങകശാണതികഡ ഐറങ്ങള്) വശാഹനസം, നവള്ളകരസം, ബവദത്യുതതി ചശാര്ജഡ
എന്നതിവനയശാനസം തനന്ന ഫയലുകള് ആരസംഭതിച്ചതിടതില.
iii. വരവഡ നചലവഡ കണക്കുകള്നകശാനസം കൃതദതയതില. വരവഡ നചലവഡ കണക്കുകള് ടശാലതി
നചയശാന് പറ്റുന്ന രശ്രീതതിയതില് നപശാതുവശായതി അസംഗശ്രീകരതികനപട അകക്കൗണ്ടതിസംഗഡ
മേശാനദണ്ഡങ്ങള് ഒനസം തനന്ന ഇവതിനട പശാലതിച്ചതിടതില. പ്രതതിമേശാസ വശാർഷതിക അകക്കൗണ്ടഡ
ങസ്റ്റെറഡനമേന്റുകളതിൽ ഓപണതിങഡ ബശാലൻസഡ, ങക്ലശാസതിങഡ ബശാലൻസഡ എന്നതിവ
ങരഖനപടുതതിയതിടതില.
iv. 2010 മുതല് സര്കശാര് സ്ഥശാപനങ്ങള്ക്കുസം സത്വകശാരദ സ്ഥശാപനങ്ങള്ക്കുസം മേനുഷദ വതിഭവ
ങശഷതി പ്രദശാനസം നചയ്യുന്ന റതിക്രൂടതിസംഗഡ ഏജന്സതിയശായതി പ്രവര്തതിക്കുന. ഇതതില് നതിനള്ള
വരവുഡ കൃതദമേശായതി അകക്കൗണ്ടഡ നചയനപടതിടതില.
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അദ്ധദശായസം 12
കനണ്ടതലുകളസം ശുപശാര്ശകളസം
12.1 സതി നസ്റ്റെഡതില് 2011 നല ശമ്പള പരതിഷ്കരണ ആനുകൂലദങ്ങള് ജശ്രീവനകശാര്കഡ
നല്കതിയതിടതില. ക്ഷശാമേബത കുടതിശതിക നല്കശാനുണ്ടഡ. വതിരമേതിച്ച ജശ്രീവനകശാര്കഡ ആനുകൂലദങ്ങള്
നല്കശാനുണ്ടഡ. സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകള് വശാടക നകടതിടതതിലശാണഡ
പ്രവര്തതിക്കുന്നതഡ. സശാമ്പതതിക പ്രതതിസനതി മൂലസം ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകളനട വശാടക കുടതിശതിക
നകശാടുതഡ തശ്രീര്കശാനുണ്ടഡ. നതിലവതിനല ജശ്രീവനകശാര്കഡ 2016 നവസംബര് മേശാസസം മുതലുള്ള
ശമ്പളസം നല്കശാനുണ്ടഡ. ഓഫശ്രീസുകളതിനല കറണ്ടഡ ചശാര്ജഡ ഉള്പനടയുള്ള മേറഡ ആവര്തന
നചലവുകൾ കുടതിശതികയശായതിട്ടുണ്ടഡ. സത്വയസം വരുമേശാനസം ആര്ജതിച്ചഡ പ്രവര്തതിങകണ്ട സ്ഥശാപനസം
എന്ന നതിലയതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവര്തനസം ഇങപശാൾ നതിശലമേശാണഡ. പ്രധശാന സശാമ്പതതിക
ങസശാതസ്സുകളശായ ങപ്രശാജക്ടഡ കണ്സള്ടന്സതി, പദ്ധതതി റതിങപശാര്ട്ടുകള് തയശാറശാകല്, ങപ്രശാജക്ടഡ
മേശാങനനജ്മെന്റെഡ, നട്രെയതിനതിസംഗഡ ങപ്രശാഗശാമുകള് സസംഘടതിപതികല് എന്നശ്രീ പ്രവര്തനങ്ങള്കഡ ചുകശാന്
പതിടതിങകണ്ട കരശാര് അടതിസ്ഥശാനതതില് ങജശാലതി നചയ്യുന്ന സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാര്
2016-17 മുതല് കര്തവദനതിര്വ്വണതതില് നതിനസം വതിട്ടുനതില്ക്കുന.
12.2 2013 ല് സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാര് ബഹങകശാടതതി മുമ്പശാനക രണ്ടു റതിട്ടുകള്
ഫയല് നചയ്തു (WP(c) No.25295/13 & 26006/13). കരശാര് അടതിസ്ഥശാനതതില് നതിയമേതിതരശായ
തങ്ങനള റഗുലബറസഡ നചയണസം എന്നതശാണഡ സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരുനട
അങപക്ഷ. 14/7/2016 നല ഉതരവഡ പ്രകശാരസം ബഹു. ബഹങകശാടതതി ഈ രണ്ടു റതിട്ടുകളതിലുസം
തശ്രീര്പ്പു കല്പതിച്ചു. നസ്റ്റെഡഡ ങപ്രശാജക്ടതിനന സര്കശാര് ഏനറടുതങപശാള് രൂപശ്രീകൃതമേശായ സതി
നസ്റ്റെഡഡ എന്ന റഗുലര് എസ്റ്റെശാബതിനഷ്മെന്റെതിനല ജശ്രീവനകശാരശായതതിനശാല് ഈ ജശ്രീവനകശാര് റഗുലര്
ഏസംങപശായശ്രീസഡ ആനണന്നഡ ങകശാടതതി നതിരശ്രീക്ഷതിച്ചു. റഗുലര് ജശ്രീവനകശാര് എന്ന നതിലയതില് മുടങ്ങതിയ
ശമ്പളതതിനഡ ജശ്രീവനകശാര്കഡ അര്ഹതയുണ്ടശായതിരതിക്കുസം എനസം ങകശാടതതി വദകമേശാകതി.
12.3 ങകശാടതതി ഉതരവതിനന തുടര്ന്നഡ ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപഡ 20/6/2017 തശ്രീയതതിയതില്
ജതി.ഒ (എസം.എസഡ) നസം.4/2017/S&TD പുറനപടുവതിച്ചു. ഇതഡ പ്രകശാരസം സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം
ജശ്രീവനകശാനര ങകരള ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി കക്കൗൺസതിലതിനഡ കശ്രീഴതിലുള്ള വതിവതിധ
സ്ഥശാപനങ്ങളതിങലകഡ വദവസ്ഥകൾകഡ വതിങധയമേശായതി ആഗതിരണസം നചയശാന് സര്കശാര്
തശ്രീരുമേശാനതിച്ചു. ടതി ഉതരവതിൽ സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ ഭശാവതിയതില എന്നഡ സർകശാർ നതിരശ്രീക്ഷതിക്കുനണ്ടഡ.
ഇതരതതിൽ ഒരു നതിരശ്രീക്ഷണതതിനു അടതിസ്ഥശാനമേശായതി ചൂണ്ടതികശാണതിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ തശാനഴ
പറയുന.
1.
ജശ്രീവനകശാരുനട കശാരദക്ഷമേത
2.
സർകശാർ ഗശാന്റുകൾ ഫലപ്രദമേശായതി പ്രങയശാജനനപടുതശാതതഡ
സർകശാർ ഉതരവഡ നടപതിലശാകതിയതില എന്നശാങരശാപതിച്ചഡ ജശ്രീവനകശാർ ഫയൽ നചയ്ത
ങകശാടതതിയലക്ഷദ ങകസഡ ഇങപശാഴുസം നതിലനതിൽക്കുകയശാണഡ.
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12.4 സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ
സുഗമേമേശായ
പ്രവര്തനതതിനഡ
തടസസം
നതില്ക്കുന്ന/
അതതിജശ്രീ വ തിങകണ്ട ഘടകങ്ങൾ
A)
ജശ്രീ വ നകശാരുനട പ്രവര്തന മേതികവഡ
സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രവർതനസം പൂർണമേശായുസം സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാനര
ആശയതിച്ചതിരതിക്കുന. നൂതനമേശായ ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വതിദദകളപങയശാഗതിച്ചഡ സസംരസംഭകതത്വ
വതികസനസം, നതശാഴതിലവസരങ്ങള് സൃഷതികല് തുടങ്ങതിയ സ്ഥശാപനതതിനന്റെ മുഖദ ഉങദ്ദേശദ
ലക്ഷദങ്ങള് പ്രവര്തതികമേശാക്കുന്നതതിനുസം ഒരു സത്വയസം ധനശാര്ജതിത സ്ഥശാപനസം എന്ന നതിലയതില്
സ്ഥശാപനതതിനന്റെ സശാമ്പതതിക ങസശാതസഡ കനണ്ടത്തുന്നതതിനുസം പങ്കേഡ വഹതിക്കുന്നതഡ സതി
നസ്റ്റെഡതിനല സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരശാണഡ. സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാരശായ
ങപ്രശാജക്ടഡ എഞതിനതിയര്മേശാരുനടയുസം ഡതിസതിക്ടഡ ങകശാ - ഓർഡതിങനറർമേശാരുനടയുസം 2010-11 മുതല്
2017-18 വനര യുള്ള 8 വര്ഷകശാലനത പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണനത അടതിസ്ഥശാനമേശാകതിയുള്ള
പ്രവര്തന മേതികവഡ വതിലയതിരുത്തുന്ന ചശാര്ടഡ ചുവനട ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ നമ്പര്

ജതില

ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക
വരുമേശാനസം (2010-11
മുതല് 2017-18 വനര)

പ്രവര്തന നതിലവശാരസം

1

തതിരുവനനപുരസം

302375

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

2

നകശാലസം

292400

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

3

പതനസംതതിട

266406

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

4

ആലപ്പുഴ

484788

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

5

ങകശാടയസം

383662

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

6

ഇടുകതി

76718

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

7

എറണശാകുളസം

557310

ശരശാശരതി

8

തൃശ്ശൂര്

1268487

മേതികച്ചതഡ

9

പശാലകശാടഡ

1024411

മേതികച്ചതഡ

10

മേലപ്പുറസം

440212

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

11

ങകശാഴതിങകശാടഡ

543027

ശരശാശരതി

12

വയനശാടഡ

271054

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

13

കണ്ണൂര്

1306212

മേതികച്ചതഡ

14

കശാസര്ങകശാഡഡ

340887

ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ

മേതികച്ചതഡ - 10 ലക്ഷവുസം അതതിനഡ മുകളതിലുസം വരുമേശാനസം ആര്ജതിച്ചതഡ
ശരശാശരതി - 5 ലക്ഷതതിനുസം 10 ലക്ഷതതിനുസം ഇടയതില് വരുമേശാനസം ആര്ജതിച്ചതഡ
ശരശാശരതിയതില് തശാനഴ - 5 ലക്ഷതതിനുസം തശാനഴ വരുമേശാനസം ആര്ജതിച്ചതഡ
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ങകന്ദ്ര ഒശാഫശ്രീസതില് ലഭതിച്ച വരുമേശാനസം പടതികയതില് ഉൾനപടുതതിയതിടതില.
തൃശ്ശൂര്, പശാലകടഡ, കണ്ണൂര് എന്നശ്രീ ജതിലകൾ ഒഴതിച്ചശാല് മേറഡ ജതിലകളനടനയലശാസം പ്രവര്തനസം
ശരശാശരതിങയശാ അതതില് തശാനഴങയശാ ആണഡ. 2009-10 വനര ജശ്രീവനകശാരുനട പ്രവർതനസം
മേതികവുറതശായതിരുന. 2010-11 മുതല് പ്രവർതനസം തൃപ്തതികരമേല. ഇതതിനന്റെ പ്രധശാന കശാരണങ്ങൾ
ശമ്പള പരതിഷ്കരണ ആനുകൂലദങ്ങൾ നൽകശാതതുസം, ങകന്ദ്ര ഓഫശ്രീസതിനല ധന മേശാങനനജ്മെന്റെതിനല
ങപശാരശായ്മകളമേശാണഡ. പ്രതശ്രീക്ഷ നഷനപട, മേശാനസതികമേശായതി തളർന്ന അവസ്ഥയതിലശാണഡ
സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാർ എന്നഡ വതിങശഷതിപതികശാസം. സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം
ജശ്രീവനകശാരതിൽ രണ്ടു ങപനരശാഴതിനക ബശാകതിനയലശാവരുസം 50 വയസതിനു മുകളതിൽ
പ്രശായമുള്ളവരശാണഡ. 2016 -17 മുതൽ പുതതിയ ങപ്രശാജക്ടുകൾ എനറടുകശാനത സശാങങ്കേതതിക വതിഭശാഗസം
ജശ്രീവനകശാര് ചുമേതലകളതിൽ നതിനസം വതിട്ടുനതിൽക്കുകയശാണഡ. അതതിനന്റെ ഫലമേശായതി സ്ഥശാപനസം
സശാമ്പതതിക പ്രതതിസനതിയതിലശായതി. വശാടക കുടതിശതിക മൂലസം പല ഓഫശ്രീസുകളസം ഒഴതിങയണ്ട
അവസ്ഥയശാണഡ. പശാലകശാടഡ, മേലപ്പുറസം, കണ്ണൂര്, കശാസര്ങഗശാഡഡ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകള്
ഇതതിങനശാടകസം തനന്ന അടച്ചു പൂടതി. ങസവന കശാലതതിനന്റെ അവസശാന ഘടതതിനലതതികഴതിഞ
ഇവർകഡ സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പുനരുദ്ധശാരണതതിനഡ പരദശാപ്തമേശാസം വതിധസം
പ്രവർതനങ്ങൾ
നടതശാൻ കഴതിയുങമേശാ എന്ന കശാരദസം സസംശയകരമേശാണഡ.
B)
പ്രവര്തന നചലവുകൾ
സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ സുഗമേമേശായ പ്രവർതനതതിനഡ പ്രതതിമേശാസ ആവര്തന നചലവുകളസം ങപ്രശാജകഡ
നചലവുകളസം അടകസം 2 ങകശാടതി രൂപ വശാര്ഷതിക വരുമേശാനസം ആവശദമേശാണഡ. ഇനസം തതിരതിച്ചുള്ള
കണകഡ ചുവനട ങചർക്കുന.
I. പ്രതതിമേശാസ ആവര്തന നചലവുകൾ
ക്രമേ നമ്പര്

ഇനസം

തുക (രൂപയതില്)

1

ശമ്പളസം

6.5 ലക്ഷസം

2

വശാടക

1 ലക്ഷസം

3

യശാത്രശാപടതി

25000

4

നവള്ളസം,ബവദത്യുതതി, നടലതിങഫശാൺ

75000

5

മേറ്റു നചലവുകൾ

25000

II. ങപ്രശാജക്ടഡ നചലവുകൾ - ഒങരശാ ങപ്രശാജക്ടുകളനടയുസം 30-40% (ഫശാകൽറതി ഫശ്രീ,
ങപ്രശാജക്ടഡ അനുബനമേശായ സശാധന സശാമേഗതികളനട പര്ങച്ചസഡ തുടങ്ങതിയവ)
2010-11 മുതല് 2017-18 വനരയുള്ള വരുമേശാനസം പടതികയതില് ങചര്ക്കുന.
ജതിലശാ തലസം

ങകന്ദ്ര തലസം

ആനക വരുമേശാനസം

ശരശാശരതിവശാര്ഷതിക
വരുമേശാനസം

6,23,92,631/- രൂപ 2,20,63,595/- രൂപ 8,44,56,226/- രൂപ 1,05,57,028/- രൂപ
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കവതിഞ 8 സശാമ്പതതിക വര്ഷങ്ങളതിനല ശരശാശരതി വശാര്ഷതിക വരുമേശാനസം 1,05,57,028/- രൂപ
ആയതതിനശാല് നതിലവതിനല സശാഹചരദതതില് 2 ങകശാടതി രൂപ വശാർഷതിക വരുമേശാനസം
ആർജതികശാൻ കഴതിയുങമേശാ എനള്ള കശാരദസം സസംശയമേശാണഡ.
C)
നതിലവതിനല സശാമ്പതതിക ബശാധദത
2016 നവസംബര് മുതലുള്ള ശമ്പള കുടതിശതിക , ഇ പതി എഫഡ/ ഇ സഡ ഐ അടവുകൾ, വശാടക
തുടങ്ങതിയ ഇനങ്ങളതിൽ 2 ങകശാടതി രൂപ നതിലവതിൽ സശാമ്പതതിക ബശാധദതയുണ്ടഡ.
D)
സമേശാന ങമേഖലകളതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന മേറഡ ഏജൻസതികളനട കടന വരവഡ
മുന് അദ്ധദശായങ്ങളതില് സൂചതിപതിച്ച ങപശാനല കുടുസംബശശ്രീ, ഐ.സതി.ഡതി.എസഡ തുടങ്ങതിയ
ഏജന്സതികള് വതിഭശാവനസം നചയ്യുന്ന ബനപുണദ വതികസന പരതിശശ്രീലന പരതിപശാടതികള് ഏനറടുതഡ
നടപതിലശാക്കുന്നതുവഴതി ലഭതിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളശാണഡ സതി-നസ്റ്റെഡതിനന്റെ പ്രധശാന വരുമേശാന മേശാര്ഗ്ഗസം.
സസംരസംഭകതത്വ വതികസനവുസം, ബനപുണദ വതികസനവുസം ലക്ഷദമേശാകതിയുള്ള പ്രവതനങ്ങൾ
നടത്തുന്ന സതി ഡതിറഡ, ASAP എന്നശ്രീ സ്ഥശാപനങ്ങളനട കടനവരവഡ ഈ ങമേഖലയതിൽ മേതരസം
സൃഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടഡ.
12.5 നസന്റെര് ങഫശാര് സയന്സഡ & നടങകശാളജതി എന്റെര്പ്രണര്ഷതിപഡ ഡവലപഡനമേന്റെതിനല ങമേല്
വതിവരതിച്ച പ്രതതിസനതികനള അതതിജശ്രീവതിക്കുന്നതതിനഡ പഠനസസംഘസം പരതിങശശാധതിച്ച സശാധദമേശായ
മേശാര്ഗ്ഗങ്ങൾ ചുവനട പടതികയതില് ങചര്ക്കുന.
ക്രമേ
നമ്പര്

സശാധദമേശായ മേശാര്ഗ്ഗങ്ങൾ

പ്രതതികൂല ഘടകങ്ങൾ

1

ഒരു നതിശതിത കശാലഘടതതിങലകഡ
സതി
നസ്റ്റെഡഡ
സത്വയസം
പരദശാപ്തതയതിങലനകത്തുന്നതതിനശായതി ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി കക്കൗൺസതില്
ഗശാന്റെഡ
നൽകുക

2016 - ല് 75 ലക്ഷസം രൂപ ഗശാന്റെഡ നൽകതിയതിട്ടുസം
സശാമ്പതതിക ഉങതജനതതിനഡ ആകസം കൂട്ടുന്ന
യശാനതശാരു പ്രവര്തനവുസം സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ
ഭശാഗതഡ
നതിനസം ഉണ്ടശായതില എന്ന വസ്തുത
ശദ്ധതികനപങടണ്ടതശാണഡ. നതിലവതില് വശാര്ഷതിക
പ്രവര്തന
മൂലധനമേശായതി
നതിജനപടുതതിയതിരതിക്കുന്നതഡ
2
ങകശാടതി
രൂപയശാണഡ. ഇതതില് 1 ങകശാടതി രൂപനയങ്കേതിലുസം
ഗശാന്റെശായതി നല്ങകണ്ടതുണ്ടഡ. വലതിയ തുക
ഗശാന്റെശായതി
നല്കശാന്
കക്കൗൺസതിലതിനഡ
കഴതിയുങമേശാ എന്ന കശാരദതതില് സസംശയമുണ്ടഡ.

2

സസംരസംഭകതത്വ
വതികസന
രസംഗതഡ മുഴുവൻ സമേയ ഡയറക്ടറുനട അഭശാവസം
പ്രശാവശ്രീണദസം ങനടതിയ ഒരു വതിദഗഡധനന സശാമ്പതതിക പ്രതതിസനതി മൂർചതിപതിച്ചു എന്നതഡ
മുഴുവൻ
സമേയ
ഡയറക്ടറശായതി
വസ്തുതയശാണഡ.
ഇങപശാഴനത
നതിയമേതിക്കുക.
സശാഹചരദതതിൽ
മുഴുവൻ
സമേയ
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ഡയറക്ടറുനട സശാന്നതിധദസം ങപശാലുസം
പ്രതതിസനതി മേറതികടയശാൻ പരദശാപ്തമേശാങണശാ
എന്ന സസംശയമുണ്ടഡ. 2013 ലുസം മുഴുവൻ സമേയ
ഡയറക്ടനറ നതിയമേതികണനമേന്ന ആവശദസം
ഉയർന
വന്നതിരുന.
ആയതു
സസംബനതിച്ചഡ
സര്കശാര്
ഇപ്രകശാരസം
നതിരശ്രീക്ഷണസം നടതതിയതിരുന.
" ഒരു ഭതിന്ന സ്ഥശാപനമേശായതി ഇങത നതിലയതിൽ
തുടരണങമേശാ
അങതശാ
മേങറനതങ്കേതിലുസം
സശാധദമേശായ സ്ഥശാപനവുമേശായതി ലയതിപതികശാൻ
കഴതിയുങമേശാ എന്ന കശാരദതതിൽ വസ്തുനതിഷമേശായ
ഒരു തശ്രീരുമേശാനസം ബകനകശാങള്ളണ്ടതുണ്ടഡ.
ഇതരതതില്
ഒരു
തശ്രീരുമേശാനസം
ബകനകശാളന്നതതിനു മുൻപഡ മുഴുവൻസമേയ
ഡയറക്ടനറ നതിയമേതിക്കുന്നതഡ യുകമേല".
3

സതി നസ്റ്റെഡതിനന്റെ ജതിലശാ ഓഫശ്രീസുകൾ ജശ്രീവനകശാര്ക്കുണ്ടശാകുന്ന
നതിര്തലശാകതിനകശാണ്ടഡ
പ്രവര്തനസം ബുദ്ധതിമുട്ടുകൾ
തതിരുവനനപുരസം,
എറണശാകുളസം,
ങകശാഴതിങകശാടഡ
എന്നശ്രീ
ങമേഖലശാ
ഓഫശ്രീസുകളതിങലകശായതി പരതിമേതിതനപടുത്തുക.

പ്രശാങയശാഗതിക

4

ജശ്രീവനകശാരുനട
ആതവശ്രീരദസം വശാര്ഷതിക പ്രവര്തന മൂലധനമേശായതി നതിലവതില്
ഉയര്ത്തുന്നതതിനശായതി 2011 നല ശമ്പള ആര്ജതിങകണ്ടതഡ 2 ങകശാടതി രൂപയശാണഡ . ഈ
പരതിഷ്കരണ ഉതരവതിനഡ സമേശാനമേശായതി തുകയതില് വര്ദ്ധനവുണ്ടശാകുസം.
ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പളസം പരതിഷ്കരതിക്കുക.

5

സ്ഥശാപനതതിനന്റെ നപ്രശാഡക്ടതിവതിറതി
കശാലതശാമേസസം ഉണ്ടശാകശാനതിടയുണ്ടഡ.
നമേച്ചനപടുതശാനുതകുസം വതിധസം അസംഗശ്രീകൃത
തസതികകളതിനല
ങയശാഗദതകൾ
പുനർനതിശയതിക്കുക.
ഉദശാ. ങപ്രശാഗശാസം
/
ങപ്രശാജക്ടഡ
അസതിസ്റ്റെന്റെഡ
തസഡതതികയതിങലക്കുള്ള
നതിയമേനതതിനഡ
ഐ
ടതി
ഐ
ങയശാഗദകയശായതി
നതിശയതിച്ചതിരുനനവങ്കേതിൽ
അതഡ
സ്ഥശാപനതതിനന്റെ
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പ്രവതര്നതതിനു
മുതൽക്കൂടശാവുമേശായതിരുന.
ഒഴതിവുള്ള
ഡതിസതിക്ടഡ ങകശാ ഓർഡതിങനറർ
തസതികകളതിങലകഡ ങജശാലതി ക്രമേശ്രീകരണ
വദവസ്ഥയതിൽ നതിയമേനസം നൽകുക.
സതി
നസ്റ്റെഡതിനന്റെ
കശാരദക്ഷമേതനയ
സത്വശാധശ്രീനതികശാന് ഇതരസം മേശാറങ്ങൾകഡ
കഴതിയുസം.
6

നമേങമ്മശാറശാണ്ടസം
ഓഫഡ
അങസശാസതിങയഷനതിൽ
നതിഷര്ഷതിക്കുന്നതതിന് പ്രകശാരസം പ്രവർതനസം
വതിലയതിരുത്തുന്നതതിനശായതി
ഗങവണതിങഡ
കക്കൗൺസതിൽ,
എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ
കമ്മതിറതി
എന്നതിവ യഥശാസമേയസം കൂടുക.

മുഴുവന് സമേയ ഡയറക്ടനറ നതിയമേതിച്ചശാല്
മേശാത്രനമേ
ഗങവണതിങഡ
കക്കൗൺസതിൽ,
എകതികപ്യൂടശ്രീവഡ കമ്മതിറതി എന്നതിവ കൃതദമേശായതി
ങചരശാന് കഴതിയുകയുളളള.

7

ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക
പരതിസ്ഥതിതതി സര്കശാര്
നകടതിടതതിനന്റെ
കക്കൗൺസതിലതിനന്റെ
പൂര്ണമേശായ പരതിമേതിതതിയശാണഡ.
ങമേൽങനശാടതതിൽ സതി
നസ്റ്റെഡതിനന
നതിലനതിർത്തുന്നതതിനശായതി
ആസ്ഥശാന
ഓഫശ്രീസഡ
ങകശാഴതിങകശാടഡ
നതിനസം
തതിരുവനനപുരങതകഡ മേശാറ്റുക

8

ഓങരശാ
മേശാസതതിലുസം ആര്ജതിങകണ്ട
വരുമേശാനസം സസംബനതിച്ചഡ ടശാര്ഗറഡ ഫതികഡ
നചയ്യുക.
പ്രകടനതതിനന്റെ
അടതിസ്ഥശാനതതില്
ജശ്രീവനകശാർകഡ
ഇൻനസന്റെശ്രീവഡ ഏർനപടുത്തുക.

-

9

തങദ്ദേശ സത്വയസംഭരണ സ്ഥശാപനങ്ങളനട
വശാർഷതിക പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾനപടുതതി
നടപതിലശാകശാന്
കഴതിയുന്ന
നതശാഴതിൽ
സസംരസംഭക പരതിശശ്രീലന പദ്ധതതികളനട
നതിർവ്വഹണ
ഏജൻസതിയശായതി
സതി
നസ്റ്റെഡതിനഡ പ്രഥമേ പരതിഗണന നല്കുക.

-

10

ശശാസ്ത്ര
സശാങങ്കേതതിക
പരതിസ്ഥതിതതി
കക്കൗൺസതിൽ സതി നസ്റ്റെഡഡ അകക്കൗണ്ടുകൾ
ഓഡതിറഡ
നചയ്യുക

-

ലഭദത
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പഠന സസംഘതതിനന്റെ വതിലയതിരുതല്
12.6 ഭരണപരമേശായുസം ധനപരമേശായുസം ഓങടനറ പ്രതതിബനങ്ങളശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ ഇന്നഡ
അഭതിമുഖശ്രീകരതിക്കുന്നതഡ. ങമേൽ പടതികയതിൽ വതിവരതിക്കുന്ന എലശാ മേശാർഗ്ഗങ്ങളസം അവലസംബതിച്ചശാൽ
മേശാത്രങമേ ഇങപശാഴനത പ്രതതിസനതി പരതിഹരതിച്ചഡ സര്കശാരതിനന്റെ സശാമ്പതതിക സഹശായസം
ഇലശാനത സത്വനമേശായതി പദ്ധതതികള് ഏനറടുതഡ വരുമേശാനസം കനണ്ടത്തുന്ന ഒരു സത്വയസം പരദശാപ്ത
സ്ഥശാപനമേശായതി മേശാറശാന് സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ കഴതിയുകയുള. എന്നശാൽ ഈ മേശാർഗ്ഗങ്ങൾ
പതിന്തുടരുന്നതതിനഡ പ്രതതികൂലമേശായ ഘടകങ്ങൾ കണകതിനലടുക്കുങമ്പശാൾ ഇവ എത്രങതശാളസം
പ്രശാവർതതികമേശാകനപടുസം എന്ന കശാരദതതിൽ പഠന സസംഘതതിനു സസംശയമുണ്ടഡ. അതുനകശാണ്ടു
തനന്ന സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ നമേച്ചനപട ഭശാവതിയതില എന്നഡ പഠന സസംഘസം വതിലയതിരുത്തുന. ഈ
വതിലയതിരുതലതിനന്റെ അടതിസ്ഥശാനതതിലുള്ള പഠന സസംഘതതിനന്റെ ശുപശാര്ശകൾ ചുവനട
ങചര്ക്കുന.
12.7 ശുപശാര്ശകൾ
1. ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപതിന് കശ്രീഴതില് പ്രവര്തതിക്കുന്ന സ്ഥശാപനമേശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ.
എന്നശാല് ഇതഡ ഒരു ഗശാന്റെഡ-ഇന്-എയഡഡഡ സ്ഥശാപനമേല. ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപതിന് കശ്രീഴതില്
മേറഡ പല ഗശാന്റെഡ - ഇന് -എയഡഡഡ സ്ഥശാപനങ്ങളസം പ്രവര്തതിക്കുനണ്ടഡ. ങകരള ങഫശാറസ്റ്റെഡ
റതിസര്ച്ചഡ ഇന്സ്റ്റെതിറപ്യൂടഡ (KFRI), NATPAC, CWRDM, JNTBGRI, Kerala School of Mathematics
(KSOM), Kozhikode, Sree Ramanujam Institute of Basic Science (SRIBS), Kottayam,
Malabar Botanical Garden (MBGIPS), Kozhikkode തുടങ്ങതിയവ. ഇവ കൂടശാനത പുതതിയ
സ്ഥശാപനങ്ങള് തുടങ്ങശാന് ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപഡ തയശാനറടുക്കുനണ്ടഡ. ഈ
സശാഹചരദതതില് സതി നസ്റ്റെഡതിനല നതിലവതിലുള്ള ജശ്രീവനകശാനര ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപതിന്
കശ്രീഴതിലുള്ള
ങമേല്പറഞ
സ്ഥശാപനങ്ങളതില്
അവരുനട
ങയശാഗദത
അനുസരതിച്ചഡ
പുനര്വതിനദസതിക്കുന്ന കശാരദസം പരതിഗണതിങകണ്ടതശാണഡ. ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക വകുപതിനന്റെ കശ്രീഴതിലുള്ള
സ്ഥശാപനങ്ങളതില് സ്റ്റെശാടപ്യൂടറതി നപന്ഷന് നതിലവതിലതിലശാത സശാഹചരദതതില്, സതി നസ്റ്റെഡതില്
നതിനസം നതിയമേതിക്കുന്നവര്കഡ നപന്ഷന് നല്ങകണ്ട ബശാധദത ഉണ്ടശാകുന്നതില.
2. സതി നസ്റ്റെഡഡ നടതതിയതിരുന്ന പല പദ്ധതതികളസം ഇങപശാള് മേറഡ പല സര്കശാര് ഏജന്സതികളസം
നടപതിലശാക്കുനണ്ടഡ. (ഉദശാ. കുകുുടുസംബശശ്രീ, സതി ഡതിറഡ, ASAP, വദവസശായ, കൃഷതി വകുപ്പുകളനട
നതശാഴതില് പരതിശശ്രീലന സ്ഥശാപനങ്ങൾ തുടങ്ങതിയവ). ശശാസ്ത്ര സശാങങ്കേതതിക രസംഗനത സശാങങ്കേതതിക
വതിദദകള് ഫലപ്രദമേശായതി വതിനതിങയശാഗതിച്ചഡ പുതതിയ പദ്ധതതികള് ഏനറടുതഡ നവസസംരസംഭകര്കഡ
പരതിശശ്രീലനസം നല്കുന്നതതിനുസം പുതതിയ സസംരസംഭങ്ങള് ആരസംഭതിക്കുന്നതതിനുസം ങവണ്ടത്ര പുങരശാഗതതി
ങനടശാന് സതി നസ്റ്റെഡതിനഡ കഴതിഞതിടതില. ആയതതിനശാല് സതി നസ്റ്റെഡഡ നടത്തുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള്കഡ സമേശാനമേശായ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന സ്ഥശാപനങ്ങളമേശായതി സതി
നസ്റ്റെഡതിനന സസംങയശാജതിപതികശാവുന്നതശാണഡ. സസംങയശാജതിപതിക്കുങമ്പശാള് സതി നസ്റ്റെഡതിനല നതിലവതിലുള്ള
ജശ്രീവനകശാരുനട ശമ്പള കുടതിശതിക, ശമ്പളസം എന്നതിവ പുനര്നതിര്ണയതിക്കുന്നതതിനുസം ഓങരശാ
ജശ്രീവനകശാരുനട ങയശാഗദത അനുസരതിച്ചഡ അവനര നതിയമേതിക്കുന്നതതിനതിള്ള മേശാനദണ്ഡങ്ങള്
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പ്രങതദകമേശായതി പരതിങശശാധതികനപങടണ്ടതശാണഡ.
3. സതി നസ്റ്റെഡതില് മൂന്നഡ തരസം ജശ്രീവനകശാരശാണഡ നതിലവതിലുള്ളതഡ. കരശാര് ജശ്രീവനകശാര്,
ദതിവസങവതന ജശ്രീവനകശാര്, പശാര്ടഡ ബടസം ജശ്രീവനകശാര്. കരശാർ അടതിസ്ഥശാനതതിൽ
നതിയമേതിതരശായ ജശ്രീവനകശാരുസം ദതിവസക്കൂലതി അടതിസ്ഥശാനതതിൽ നതിയമേതിതരശായവരുസം, പശാര്ടഡ ബടസം
ജശ്രീവനകശാരുസം കൂടതി ങചർന്നതശാണഡ സതി നസ്റ്റെഡഡ എന്ന
സ്ഥതിര എസ്റ്റെശാബതിഷഡനമേന്റെഡ. മൂന്നഡ
വതിഭശാഗസം ജശ്രീവനകശാർക്കുസം തുലദ സ്റ്റെശാറസഡ ആണുള്ളതഡ. നസശാബസറതിയതിങലക്കു ബകമേശാറസം
നചയനപട ഓങരശാ തസതികകളതിങലക്കുമുള്ള നതിയമേന രശ്രീതതി കരശാർ അടതിസ്ഥശാനതതിൽ
അനലങ്കേതില് ദതിവസക്കൂലതി അടതിസ്ഥശാനതതില് ആയതിരതികണസം എന്നഡ ബബ - ലശായതില് വദവസ്ഥ
നചയ്യുന്നതില. കരശാർ അടതിസ്ഥശാനതതിൽ നതിയമേതികനപടുന്ന തസതികകൾ ഏനതലശാമേശാനണനസം
ദതിവസക്കൂലതി അടതിസ്ഥശാനതതിൽ നതിയമേതികനപടുന്ന തസതികകൾ ഏനതലശാനമേനമുള്ള വതിധസം
തരസം തതിരതിച്ചതിടതില. 15 വര്ഷതതില് കൂടുതല് ങസവന കശാലയളവുള്ളവരശാണഡ ഭൂരതിഭശാഗസം
ജശ്രീവനകശാരുസം. 40 വയസഡ പതിന്നതിട, മേനറശാരു ങജശാലതി ങനടുന്നതഡ ശമേകരമേശായ ഈ പ്രശായതതില്
ഇവനര സസംരസംക്ഷതിങകണ്ടതഡ മേനുഷദതത്വപരമേശായ കടമേയശാണഡ. വദതദസമേശായ ശമ്പള രശ്രീതതിയതിലുസം
വദവസ്ഥയതിലുസം ങജശാലതി നചയ്യുന്ന ജശ്രീവനകശാനര മേറഡ സ്ഥശാപനങ്ങളതിങലകഡ അനദത്ര ങസവന
വദവസ്ഥ പ്രകശാരസം നതിയമേതിക്കുന്നതതിങനശാ പുനര്വതിനദസതിക്കുന്നതതിങനശാ ഉള്ള സശാധദത
പരതിങശശാധതികനപങടണ്ടതശാണഡ. ഇപ്രകശാരസം നതിയമേതികനപടുന്ന ജശ്രീവനകശാര്കശാരുനട ശമ്പളസം
നതിര്ണയതിക്കുന്നതതിനുസം പതി.എഫഡ തുടങ്ങതിയ കശാരദങ്ങളതിലുസം ഭരണ വകുപഡ വദകത വരുതതി
നല്ങകണ്ടതശാണഡ.
4. സതി നസ്റ്റെഡതിനല നതിലവതിലുള്ള ജശ്രീവനകശാര്കഡ വതി.ആര്.എസഡ - നഡ സമേശാനമേശായ രശ്രീതതിയതില്
അവരുനട സര്വശ്രീസഡ ബദര്ഘദസം കണകതിനലടുതഡ ഒരു നതിശതിത തുക സമേശാശത്വശാസമേശായതി
നല്കതി സതി നസ്റ്റെഡതില് നതിനസം വതിടുതല് നചയശാവുന്നതശാണഡ. സമേശാശത്വശാസ തുക
നല്കുന്നതതിനുള്ള മേശാനദണ്ഡങ്ങള് വദവസശായ വകുപ്പുമേശായതി ആങലശാചതിച്ചഡ ഭരണ വകുപഡ
പൂര്തതിയശാങകണ്ടതശാണഡ.
5. റതിങപശാര്ടതിനല സശാമ്പതതിക അച്ചടകരശാഹതിതദസം ശദ്ധയതിൽനപട പദ്ധതതികൾ (അധദശായസം 6)
ബശാങ്കേഡ അകക്കൗണ്ടുകളസം നപശാരുതങകടുകളസം (അധദശായസം 8) സർകശാർ ഗശാന്റുകളസം
വതിനതിങയശാഗവുസം (അധദശായസം 9) റതിക്രൂടതിസംഗഡ ഏജൻസതി ആയതി പ്രവർതതിക്കുന്നതുവഴതിയുള്ള
ക്രമേങകടുകൾ (അധദശായസം 10) എന്നശ്രീ അധദശായങ്ങളതില് പ്രദതിപശാദതിക്കുന്ന വസ്തുതകളതില് ശശാസ്ത്ര
സങങ്കേതതിക വകുപഡ അങനത്വഷണസം നടങതണ്ടതശാണഡ. കൂടശാനത കഴതിഞ 10 സശാമ്പതതിക
വർഷങ്ങളതിനല സതി നസ്റ്റെഡഡ വരവഡ നചലവഡ കണക്കുകൾ ധനകശാരദ പരതിങശശാധനശാ
വതിഭശാഗതതിനന്റെനയശാ മേങറശാ സഹശായങതശാനട ശശാസ്ത്ര സങങ്കേതതിക വകുപഡ പരതിങശശാധനകഡ
വതിങധയമേശാങകണ്ടതശാണഡ.

