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“ഭരണ ഭോഷ – മോതയഭോഷ” 

ഇന്ഫര്യമഷന് യക്യരളോ മിഷന് 
 

സവരോജ് ഭവന്, സരൌണ്ട് യലോര്,ക്യവടി ോര്.പ്റി.ഒ, നന്ദന്യക്യോട ്,തിരുവനന്തപുരം – 695 223 

 

 
17.29.2221 -ന ് രോവിസെ 11.22-ന് Zoom വീഡിയ ോ യക്യോണ്ഫറനന്സ ്വ ി ബഹു. 

തയേേസവ ംഭരണ വകുപ്പ ് അഡീഷണല് െീഫ ്സസക്രട്ടറനിയുസട അധ്യക്ഷത ില് നടന്ന 
ഇന്ഫര്യമഷന് യക്യരളോ മിഷന് സസോസസറ്റിയുസട 23þmമത ്എക്സിക്യൂട്ടീവ ്ക്യമ്മിറ്റി 

യ ോഗത്തിസെ നടപ്റടിക്കുറനിപ്പ.് 
 
 

ഓണ്സെന് യ ോഗത്തില് പ്റസെടുത്തവരുസട െിസ്റ്റ ്ചുവസട യെര്ക്കുന്നു. 
 
 

ക്രമ 
നമ്പര് 

യപ്റര ് സ്ഥോനം 

1 
ശ്രീമതി.േോരദോ മുരളീധ്രന് ഐഎഎസ,് 
അഡീഷണല് െീഫ് സസക്രട്ടറനി, തയേേ 
സവ ംഭരണ വകുപ്പ ്

സെ ര്യപ്റഴ്സണ്ണ് 

2 
ശ്രീമതി.സക്യ.എം ഉഷ, പ്രസിഡെ്, യക്യരള 
രോമപ്റഞ്ചോ ത്്ത അയസോസിയ ഷന് 

സമമ്പര് 

3 
ശ്രീ.യേഹില് കുമോര് സിംഗ ്ഐഎഎസ്, 
ഡ റനക്ടര്, ഐ.ടി.മിഷന് 

സമമ്പര് 

4 
ശ്രീ.അനില്കുമോര് എം, യജോ ിെ് സസക്രട്ടറനി, 
ധ്നക്യോരയ വകുപ്പ് 

സമമ്പര് 

5 
ശ്രീ.അജിത് ബ്രഹ്മോനന്ദന്, സീനി ര് 
സടക്നിക്കല് ഡ റനക്ടര്, നോഷണല് 
ഇന്ഫര്മോറ്റിക്്സ സസെര്, തിരുവനന്തപുരം 

സമമ്പര് 

6 
ശ്രീമതി.സസമ എസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
ഡ റനക്ടര്(i/c), ഇന്ഫര്യമഷന് യക്യരള മിഷന്  

സമമ്പര് സസക്രട്ടറനി 
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അജണ്ട-1 

വിഷ ം: 22.23.2221 ന ് നടന്ന ഇരുപ്റത്തിരണ്ടോമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ ് ക്യമ്മിറ്റി 
യ ോഗത്തിസെ മിനിടസ് ്അംഗീക്യരിക്കുന്നത ്സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമോനം 
 

22.23.2221 ന് കൂടി  ഇരുപ്റത്തി രണ്ടോമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി യ ോഗത്തിസെ 
മിനിട്്ട സ ്െര്ച്ചക്യക്കക്കു യേഷം അംഗീക്യരിച്ചു.  

 
അജണ്ട-2 

 

വിഷ ം: ഇരുപ്റത്തിരണ്ടോമത ്  എക്സിക്യൂട്ടീവ ് ക്യമ്മിറ്റി യ ോഗ തീരുമോനങ്ങളില് 
സവീക്യരിച്ച നടപ്റടിക്യക്ക സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

തീരുമോനം 
 

ഇരുപ്റത്തി രണ്ടോമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി യ ോഗത്തിസെ മിനിട്സ് പ്രക്യോരം സവീക്യരിച്ച 
അനന്തര നടപ്റടിക്യക്ക ക്യമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുസട ശ്രദ്ധ ില്സപ്പടുത്തി.  

 

22.23.2221 ല് യെര്ന്ന 22-ാോമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി യ ോഗത്തില് സവരോജ് ഭവനിസെ 
ഐ.സക്യ.എം ഓഫീസില് സനറ്്റ വര്ക്കിംഗ ് സെയ്തതുമോ ി ബന്ധസപ്പട്്ട PWD ഇെയരോണിക്്സ 
സക്യല്യരോണിന് നല്ക്യോന് ശുപ്റോര്േ സെയ്ത സമോത്തം തുക്യ ോ  Rs.21,61,441/- രൂപ്റ ില്  
ഇനി സക്യല്യരോണിന് നല്കുവോള്ള തുക്യ ോ  Rs.6,75,175/- രൂപ്റ ഐ.സക്യ.എമ്മിസെ 
ഓണ്ഫണ്ടില് നിന്നും നല്കുവോന് തീരുമോനിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുക്യ ഐ.സക്യ.എമ്മിസെ 
ഓണ്ഫണ്ടില് നിന്നും നല്കുവോള്ം, ആ തിള്യേഷം വിേദമോ  റനിയപ്പോര്ട്്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ക്യമ്മിറ്റി ില് സമര്പ്പിക്കുവോള്ം ഐ.സക്യ.എം ഫിനോന്സ് ഓഫീസസറന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി 
ചുമതെസപ്പടുത്തി. 

 
അജണ്ട-3 

 
വിഷ ം: ഐ.സക്യ.എം സെയ്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട ഒരു റനിയപ്പോര്ട്ട ് സമര്പ്പിക്കുന്നത ്

സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമോനം 
 

ശ്രദ്ധ ില്സപ്പടുത്തി.   
 
 
 

അജണ്ട-4 
 

വിഷ ം: 2221-2222 സോമ്പത്തിക്യ വര്ഷസത്ത ബഡജ്റ്റ ് അംഗീക്യരിക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച.് 

 

ബഡ്ജറ്റ ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി ില് അംഗീക്യോരത്തിനോ ി നല്ക്യി തില് ക്യോെതോമസം 
ഉണ്ടോ തോ ി ധ്നക്യോരയ വകുപ്പ് പ്രതിനിധ്ി അറനി ിച്ചു. അടുത്ത വര്ഷം മുതല് മോര്ച്്ച 
മോസത്തില് തസന്ന ബഡ്ജറ്റ ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിള്ള നടപ്റടിക്യക്ക സവീക്യരിക്കണസമന്നും 
അറനി ിച്ചു. 
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ക്യ ിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷമോ ി ഐ.സക്യ.എമ്മിസെ ്ോന്ഫണ്ട ്സെെവ് ഒന്നും തസന്ന നടക്കുന്നില 
എന്നും, അതിന് ക്യോരണം എന്തോസണന്നും, ഈവര്ഷം അ ത് പ്റരിഹരിക്കോന് എന്്ത 
നടപ്റടി ോണ് സവീക്യരിക്കുക്യ എന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി സെ ര്യപ്റഴ്സണ്ണ് കൂടി ോ  തയേേ 
സവ ംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല് െീഫ് സസക്രട്ടറനി ആരോഞ്ഞു. ഈ വര്ഷം ്ോന്ഫണ്ടില് 
122% സെെവ് വരുത്തുന്നതിള്ള നടപ്റടിക്യക്ക സവീക്യരിച്ചിട്ടുളതോ ി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ റനക്ടര് 
അറനി ിച്ചു. ഈ വര്ഷം 8 യക്യോടി രൂപ്റയുസട ഭരണോള്മതി െഭിച്ചതില് ആദയ ഗഡുവോ ി 4 
യക്യോടി രൂപ്റയുസട ്ോന് ഫണ്ട് അള്വദിക്കുന്നതിള്ള സപ്രോയപ്പോസല് തയ്യോറനോക്കി ിട്ടുണ്ട് 
എന്നും അടുത്ത ആ ്ച്ച തസന്ന സര്ക്കോരിയെക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നതോണ് എന്നും ഐ.സക്യ.എം 
പ്റര്യച്ചസ് ഓഫീസര് അറനി ിച്ചു. 

 

ഐ.സക്യ.എമ്മിസെ Server space കൂട്ടുന്നതുമോ ി ബന്ധസപ്പട്്ട എസന്തെിലം സപ്രോയപ്പോസല് 
ബഡ്ജറ്റില് ഉക്കസപ്പടുത്തി ിട്ടുയണ്ടോ എന്്ന തയേേ സവ ംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല് െീഫ് 
സസക്രട്ടറനി ആരോഞ്ഞു.  
12.27.2221 ല് ബഹു.തയേേ സവ ംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുസട അധ്യക്ഷത ില് കൂടി  
യ ോഗത്തില് ഐ.എല്.ജി.എം.എസ് എലോ തയേേ ഭരണ സ്ഥോപ്റനങ്ങളിലം 
നടപ്പിെോക്കുന്നതിന് ഐ.സക്യ.എം തയ്യോറനോക്കി  റനിയപ്പോര്ട്്ട ക്യം ആക്ഷന് ്ോന് 
പ്രോഥമിക്യമോ ി അംഗീക്യരിക്കുക്യയും, ആ ത് technical scrutiny നടത്തുന്നതിന് ഡ റനക്ടര്, 
ഐ.ടി.മിഷസന ചുമതെസപ്പടുത്തി ിരുന്നതോയും, ആ ത് തവരിതസപ്പടുത്തുന്നതിനോ ി 
12.29.2221 തീ തി ില് ഒരു ക്യത്്ത ഐ.ടി.മിഷന് ഡ റനക്ടര്ക്ക് ഐ.സക്യ.എമ്മില് നിന്ന് 
നല്ക്യി ിരുന്നതോയും ക്യണ്യരോളര് ഓഫ് അഡ്മിനിയേഷന് അറനി ിച്ചു.  എന്നോല് technical 
scrutiny ഐ.സക്യ.എമ്മിസെ യനതൃതവത്തില് തസന്ന സെയ്യണസമന്നോണ് ഐ.ടി.മിഷനില് 
നിന്നും ഇ-സമ ില് മുയേന അറനി ിച്ചസതന്നും ഐ.സക്യ.എം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ റനക്ടറുസട 
അധ്ിക്യ ചുമതെയുള ക്യണ്യരോളര് ഓഫ് അഡ്മിനിയേഷന് യ ോഗസത്ത അറനി ിച്ചു.     
 

റനിയപ്പോര്ട്്ട ക്യം ആക്ഷന് ്ോനിസെ technical scrutiny ഐ.ടി.മിഷന് തസന്ന നടത്തി റനിയപ്പോര്ട്്ട 
നല്കുന്നതോകും ഉെിതം എന്്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി സെ ര്യപ്റഴ്സണ്ണ് കൂടി ോ  തയേേ 
സവ ംഭരണ വകുപ്പ ് അഡീഷണല് െീഫ് സസക്രട്ടറനി ഐ.ടി മിഷന് ഡ റനക്ടസറന  
ചുമതെസപ്പടുത്തി. ഐ.സക്യ.എം പ്രതിനിധ്ിക്യസള കൂടി ഉക്കസപ്പടുത്തി technical committee 
രൂപ്റീക്യരിച്്ച technical scrutiny നടത്തി റനിയപ്പോര്ട്്ട നല്കുന്നതോസണന്ന് ഡ റനക്ടര്, 
ഐ.ടി.മിഷന് യ ോഗത്തില് അറനി ിച്ചു. 

 
തീരുമോനം 
 
അടുത്ത സോമ്പത്തിക്യ വര്ഷം മുതല് (2222-2223) മോര്ച്്ച മോസം തസന്ന ബഡ്ജറ്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി ിലം, ഗയവണിംഗ് യബോഡി ിലം അവതരിപ്പിച്്ച അംഗീക്യോരം 
വോയങ്ങണ്ടതോണ് എന്ന നിബന്ധനയ ോസട വിേദമോ  െര്ച്ചക്യക്കക്ക് യേഷം 2221-22 
സോമ്പത്തിക്യ വര്ഷസത്ത ബഡ്ജറ്റ ്അംഗീക്യരിച്ചു. 
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വിഷ ം: Deputy Director (Research & Development), Deputy Director 
(Operation & Service) എന്നീ തസ്തിക്യക്യളിയെക്ക ് സഡപ്റൂയട്ടഷന് / ക്യരോര് 
വയവസ്ഥ ില് നി മനം നടത്തുന്നത ്- സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമോനം 
 
ഡ റനക്ടര് ഐ.ടി.മിഷന് സെ ര്മോനോയും, മറുളളളളവര് അംഗങ്ങളോയും തോസ  പ്ററനയുന്ന 
ഉയദയോഗസ്ഥസര ഉക്കസപ്പടുത്തി ഇസെര്വൂ യബോര്ഡ് രൂപ്റീക്യരിക്കുന്നതിന് അള്മതി 
നല്ക്യി. 
 

1. ഡ റനക്ടര്, ഐ.ടി. മിഷന് (സെ ര്മോന്) 
2. Digital University (IIITMK)  ില് നിന്നുള പ്രതിനിധ്ി 
3. NIC (Thiruvananthapuram)  ില് നിന്നുള പ്രതിനിധ്ി 
4. Head Computer Science, Trivandrum Engineering College 
5. SeMT  ില് നിന്നുള പ്രതിനിധ്ി 
6. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ റനക്ടര്, ഐ.സക്യ.എം (ക്യണ്വീനര്) 

 

ഇസെര്വു നടത്തി യ ോഗയരോ  ഉയേയോഗോര്ഥിക്യസള ഇസെര്വൂ യബോര്ഡ് 
തിരസഞ്ഞടുത്തതിന് യേഷം നി മിക്കുന്നതിന് ഐ.സക്യ.എം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ റനക്ടസറന 
ചുമതെസപ്പടുത്തി. 
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വിഷ ം: ആെപ്പു  ജില ിസെ പ്റട്ടണക്കോട ് യലോക്ക് പ്റഞ്ചോ ത്തിസെ സടക്കന്ിക്കല് 
ഓഫീസര് യരഡ-്II ആ  ശ്രീ.സിനീഷ ്പ്റി ജി അനധ്ികൃതമോ ി യജോെിക്ക് 
ഹോജരോക്യോത്തതിസന തുടര്ന്ന് സര്വീസില് നിന്നും നീക്കം സെയ്യുന്നത ്
സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമോനം 

  

ശ്രീ.സിനീഷ് പ്റി ജി, സടക്ക്നിക്കല് ഓഫീസര് യരഡ-്II സന ഐ.സക്യ.എം സര്വീസില് 
നിന്നും നീക്കം സെയ്തതിള് യേഷം, റനവനൂ റനിക്കവറനി നടപ്റടിക്യക്ക സവീക്യരിക്കുന്നതിന് 
മുമ്പോ ി ശ്രീ.സിനീഷ് പ്റി ജിക്ക ്ഐ.സക്യ.എമ്മില് നിന്നും നല്കുവോള്ള രോറുളളവിറ്റി, 
ഇ.പ്റി.എഫ ് എന്നിവ ില് നിന്നും 52,789/- (അമ്പത്തിരണ്ടോ ിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി 
എണ്പ്റത്തി ഒന്പ്റത് രൂപ്റ മോത്രം) ഈടോക്കുന്നതിന് തീരുമോനിച്ചു. 

 
അജണ്ട -7 
 

വിഷ ം: 2219 നവംബര് 25 മുതല് 29 വസര,  ബംഗളുരുവില് വച്ച ് നടന്ന െീഫ ്
ഇന്ഫര്യമഷന് സസക്യൂരിറ്റി ഓഫീസര്മോരുസട (CISO) ഡീപ്റ ് സഡവ ്
പ്റരിേീെനത്തില് ശ്രീ. ജിജു കൃഷ്ണന്, സഡോസമന് എക്സപ്്റര്ട്ട ് പ്റസെടുത്ത 
നടപ്റടി സോധൂക്യരിക്കുന്നത ്– സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമോനം 
 

2219 നവംബര് 25 മുതല് 29 വസര,  ബംഗളുരുവില് വച്്ച നടന്ന െീഫ് 
ഇന്ഫര്യമഷന് സസക്യൂരിറ്റി ഓഫീസര്മോരുസട (CISO) ഡീപ്റ് സഡവ് 
പ്റരിേീെനത്തില് ശ്രീ. ജിജു കൃഷ്ണന്, സഡോസമന് എക്്സപ്റര്ട്്ട പ്റസെടുത്ത നടപ്റടിയും, 
ആ തിയെക്ക്  ോത്രോബത്ത, ദിവസബത്ത എന്നീ ഇനത്തില് ഐ.സക്യ.എം 
ഓണ്ഫണ്ടില് നിന്ന ്8,268/-രൂപ്റ (എണ്ണോ ിരത്തി അറുപ്റത്തിസ ട്ട് രൂപ്റ) അള്വദിച്ച 
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നടപ്റടിക്കും (സര്ക്കോരിസെ ടി.എ ക്ക പ്രക്യോരം ആ ിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥ ില്) 
സോധൂക്യരണം നല്ക്യി.  
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വിഷ ം: ശ്രീ. യജോബിന് മരുതിപ്പറനമ്പില്, മെപ്പുറനം നഗരസഭ സസക്രട്ടറനിസ  അനയത്ര 

യസവന വയവസ്ഥ ില് സഡോസമ ിന് എക്സപ്്റര്ട്ടോ ി യജോെി ില് 
പ്രയവേിപ്പിച്ച നടപ്റടി സോധൂക്യരിക്കുന്നത ്– സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമോനം 
 
അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി ില് െര്ച്ചസെയ്യുന്നതിനോ ി മോറ്റിവച്ചു. 
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വിഷ ം: ഐ.സക്യ.എം മുയേന മുനിസിപ്പോെിറ്റി ില് ഡോറ്റോ എന്രി ഓപ്പയറനറ്ററനോ ി 

യജോെി യനോക്കി ിരുന്ന ശ്രീമതി.സിനി ആര് സെ ഇ.പ്റി.എഫ ് വിഹിതം 
അടച്ച നടപ്റടി സോധൂക്യരിക്കുന്നതിള്ം, ശ്രീമതി.സിനി ആര് സെ ഇ.പ്റി.എഫ ്
വിഹിതം തിരിസക്യ അടയ്ക്കുന്നതില് നിന്നും ഒ ിവോക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമോനം 
 
അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യമ്മിറ്റി ില് െര്ച്ചസെയ്യുന്നതിനോ ി മോറ്റിവച്ചു. 

 

 
യ ോഗം 12.22 PM ന ്അവസോനിച്ചു. 
 
  Sd/- 
എക്സിക്യൂട്ടീവ ്ഡ റനക്ടര് (i/c) 
ഇന്ഫര്യമഷന് യക്യരള മിഷന്  
(സമമ്പര് സസക്രട്ടറനി) 
 Sd/- 

 അഡീഷണല് െീഫ ് സസക്രട്ടറനി 
തയേേ സവ ംഭരണ വകുപ്പ ്

(സെ ര്യപ്റഴ്സണ്ണ്) 


