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“ഭരണ ഭാഷ – മാത്യഭാഷ” 

ഇന്ഫര്മമഷന് മേരളാ മിഷന് 
 

പബ്ലിക്ക് ഓഫീസ് ബില്ിിംഗ്, ്ബ പബ്ലിക്ക് ഓഫീസ് പി   ബത്ിരുവനന്തപുരിം – 695 033 
 
 

27.07.2022 -ന് വവകുമേരിം 4 00-ന് ത്ിരുവനന്തപുരിം സസക്രട്ടറിമേറ്റ് അനക്സ് -1 ബില്ിിംഗ്, ില് 
ബഹു: ത്മേശ സവേിംഭരണ വകുപ്പ് അീഷണല് ചീഫ് സസക്രട്ടറിയുസെ മചിംബറില് വച്ച് നെേ 
ഇന്ഫര്മമഷന് മേരളാ മിഷന് സസാവസറ്റിയുസെ 26þmമത്് എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി മോഗ്, ത്തിസെ 

നെപെിക്കുറിപ്പ്  
 
 
മോഗ്, ത്തില് പസെടുത്തവരുസെ ലിസ്റ്റ് ചുവസെ മചര്ക്കുന്നു  
 
 

ക്രമ 
നമ്പര് 

മപര് സ്ഥാനിം 

1 
ശ്രീമത്ി  ശാരദാ മുരളീധരന് ഐഎഎസ്ബ 
അീഷണല് ചീഫ് സസക്രട്ടറിബ ത്മേശ 
സവേിംഭരണ വകുപ്പ്. 

സചേര്മപഴ്സണ് 

2 
ശ്രീമത്ി  സേ എിം ഉഷബ പ്രസിെ്ബ മേരള 
ഗ്രാമപഞ്ചാേത്ത് അമസാസിമേഷന് സമമ്പര് 

3 
മാ സമന്താഷ് ബാബു ഐഎഎസ് (Rtd)ബ 
ചീഫ് മിഷന് േറക്ടര് & എക്സിേൂട്ടീവ്  
േറക്ടര് (i/c)ബ ഇന്ഫര്മമഷന് മേരള മിഷന്  

സമമ്പര് സസക്രട്ടറി 

4 
ശ്രീ  മേഹില് കുമാര് സിിംഗ്, ് ഐഎഎസ്ബ 
േറക്ടര്ബ ഐ െി മിഷന് & സപൂട്ടി 
സസക്രട്ടറിബ ഇലമരാണിക്സ് & ഐ െി വകുപ്പ് 

സമമ്പര് 

5 ശ്രീ  ജി അനില്കുമാര്ബ അീഷണല് 
സസക്രട്ടറിബ ധനോരയ വകുപ്പ് സമമ്പര് 
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ഐ സേ എമ്മിസെ 26þmമത്് എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി മോഗ്, ത്തിസെ പരിഗ്, ണനക്കാേി 16 
അജണ്ടേള് ത്യ്യാറാക്കി സമര്പ്പിച്ചിരുസേെിസമിം സമേക്കുറലം ആലിം തദയസത്ത 7 
അജണ്ടേള് മാത്രമാണ് ചര്ച്ചയ്ക്ക് എ് എടുക്കുേത്ിന് േ്ിത്.ത്്  തേത്ിന്മമസമള ത ത്ീരുമാനിം 
ചുവസെ മചര്ക്കുന്നു  
 
അജണ്ട-1 
 

വിഷേിം: 01 04 2022 ന് നെേ ഇരുപത്തിഅഞ്ചാമത്് എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി 
മോഗ്, ത്തിസെ മിനിെ്സ് സ്ഥിരീേരിക്കുേത്് സിംബന്ധിച്ച്. 

 

ത്ീരുമാനിം 
 

01 04 2022 ന് കൂെിേ ഇരുപത്തിഅഞ്ചാമത്് എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി മോഗ്, ത്തിസെ 
മിനിട്ട് സ് ചര്ച്ചേള്ക്കു മശഷിം സ്ഥിരീേരിച്ചു   

 
അജണ്ട-2 

 
വിഷേിം: ഇരുപത്തിഅഞ്ചാമത്് എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി മോഗ്,  ത്ീരുമാനങ്ങളില് 

സവീേരിച്ച നെപെിേള് സിംബന്ധിച്ച്  
 

 
ഇരുപത്തിഅഞ്ചാമത്് എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി മോഗ്, ത്തിസെ മിനിെ്സ് പ്രോരിം 
സവീേരിച്ച അനന്തര നെപെിേള് എക്സിേൂട്ടീവ് േറക്ടര് മോഗ്, ത്തില് 
വിശദീേരിക്കുേയുിംബ തേത്് േമ്മിറ്റി അിംഗ്, ങ്ങളുസെ ശ്രദ്ധേില്സപ്പടുകേയുിംബ 
സറമക്കാാക്കുേയുിം സചയ്തു  
 
ഐ സേ എമ്മിസെ എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റിേില് പഞ്ചാേത്ത് േറക്ടസറയുിംബ 
നഗ്, രോരയ േറക്ടസറയുിം ഉള്സപ്പടുത്തി പുന:സിംഘെിപ്പിക്കുേത്ിന് സര്ക്കാരിമലക്ക് 
സപ്രാമപ്പാസല് നല്കുേത്ിന് ത്ീരുമാനിച്ചു  
 

അജണ്ട-3 
 

വിഷേിം: േ്ിത്. എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റിക്ക് മശഷിം (01 04 2022) ഐ സേ എിം സചയ്ത 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസെ  രു റിമപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുേത്് സിംബന്ധിച്ച്  

 
േ്ിത്. എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റിക്ക് മശഷിം (01 04 2022) ഐ സേ എിം സചയ്ത 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസെ  രു റിമപ്പാര്ട്ട് എക്സിേൂട്ടീവ് േറക്ടര് മോഗ്, ത്തില് 
വിശദീേരിച്ചു  തേത്ിമമല് ചര്ച്ചനെകേയുിം സചയ്തു    
 
ചില ത്മേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില് ഐ എല് ജി എിം സ് slow തസണേ് 
പഞ്ചാേത്ത് അമസാസിമോഷന് പ്രസിെ് മോഗ്, ത്തില് അറിേിച്ചു  തേത്് 
പരിമശാധിച്ച് മവണ്ട നെപെി സവീേരിക്കുേത്ാസണേ് എക്സിേൂട്ടീവ് േറക്ടര് 
അറിേിച്ചു  
 
സുമലഖ മസാഫ്റ്് സവേറില് MIS ത്യ്യാറാക്കുേത്ിനുമവണ്ടിയുള ത നെപെിേള് ഉെന് 
സവീേരിക്കണസമേ് സചേര്മപഴ്സണ് മോഗ്, ത്തില് നിര്മേശിച്ചു  
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അജണ്ട-4 
 
വിഷേിം: ഇന്ഫര്മമഷന് മേരള മിഷനിസല ജീവനക്കാരുസെ  രു ലക്ഷത്തിന് 

മുേളിസമള ത സമിക്കല് റീ ഇിംമപ ്്സ്സമെ് സെേിിം അനുവദിച്ചു 
നല്കുേത്ിന് എക്സിേൂട്ടീവ് േറക്ടസറ ചുമത്ലസപ്പടുകേത്് സിംബന്ധിച്ച്  

 
ത്ീരുമാനിം 
 

ഇന്ഫര്മമഷന് മേരള മിഷനിസല ജീവനക്കാരാേ ശ്രീമത്ി സരിത് ബി എസ്, 
ശ്രീമത്ി പ്രത്ിഭ എസ് എേിവര്ക്ക് സമിക്കല് റീ ഇിംമപ്്സ്സമെ് ഇനത്തില് 
ി എച്ച് എസ് അനുവദിച്ചു നല്േിേ അനുവദനീേമാേ തുേോേ 1ബ44ബ397/- 
രൂപ;  1ബ15ബ355/- രൂപ എേിവ േഥാക്രമിം, ഐ സേ എമ്മിസെ സര്വീസ് 
റൂള്സ് & റിക്രൂട്ട്സമെ് റൂള്സ് നിലവില് ഇതുവസര വേിട്ടില്ല എേത്് 
പരിഗ്, ണിച്ച് െി സെഷയല് റൂള്സ് നിലവില് വരുേതുവസര  രു പ്രമത്രേ 
മേസാേി പരിഗ്, ണിച്ച്ബ ഇത്് േീ ്് വ്ക്കമാേി പരിഗ്, ണിക്കുവാന് പാെില്ല എേ 
നിബന്ധനമോസെ DHS/DMO അിംഗ്, ീേരിച്ച അനുവദനീേമാേ തുേ 
സമിക്കല് റീ ഇിംമപ്്സ്സമൊേി മമല് ജീവനക്കാര്ക്ക് അനുവദിക്കുേത്ിന് 
എക്സിേൂട്ടീവ് േറക്ടസറ ചുമത്ലസപ്പടുത്തി  

   
അജണ്ട -5 
 

വിഷേിം: ഇന്ഫര്മമഷന് മേരള മിഷസെ (ഐ സേ എിം) മപര് ഇേമവഷന് മേരള 
മിഷന് എോക്കി മാറ്റുുേത്് സിംബന്ധിച്ച്  

 
ത്ീരുമാനിം 
 
ഐ സേ എമ്മിസെ ഗ്, മവണിിംഗ്, ് മബാിയുസെ പരിഗ്, ണനക്കാേി സമര്പ്പിക്കുേത്ിന് 
ത്ീരുമാനിച്ചു  
 

അജണ്ട -6 
 

വിഷേിം: National Urban Digital Mission (NUDM) സെ UPYOG പ്ലാറ്റ്മഫാിം 
സവീേരിക്കുേതുമാേി ബന്ധസപ്പട്ട് ഐ സേ എിം േരാറില് ഏര്സപ്പട്ട നെപെി 
സാധൂേരിക്കുേത്് സിംബന്ധിച്ച്  

 
ത്ീരുമാനിം 

  
ത്മേശ സവേിംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസെ ഇ-ഗ്, മവര്ണന്സ് പരിപാെിേള് മവഗ്, ത്തിസമിം 
ോരയക്ഷമമായുിം നെപ്പിലാക്കുേത്ിനാോണ് National Urban Digital Mission (NUDM) 
സെ UPYOG പ്ലാറ്റ്മഫാിം സവീേരിക്കുേതുമാേി ബന്ധസപ്പട്ട േരാറില് ഐ സേ എിം  
ഏര്സപ്പസട്ടസത്േത്ിനാല് പ്രസ്തുത് നെപെിക്ക് സാധൂേരണിം നല്േി  ഇത്ിന്മമല് 
സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് നല്കുേത്ിന് സര്ക്കാരിമലക്ക് അേക്കുേത്ിന് സചേര്മപഴ്സണ് 
നിര്മേശിച്ചു  
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അജണ്ട -7 
 

വിഷേിം:പബ്ലിക്ക് ഓഫീസ് മോിംപ്ലക്സിസമള ത ഐ സേ എമ്മിസെ ഓഫീസില് Workstation, 
Electrification and Networking എേിവ സചയ്യുേത്ിനുള ത അനുമത്ി 
സിംബന്ധിച്ച്  

 
ത്ീരുമാനിം 
 
സര്ക്കാര് അിംഗ്, ീകൃത് അക്രിറ്റ് ഏജന്സിേള് മുമഖന നിലവിസല സര്ക്കാര് 
ഉത്തരലംേളുസെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഐ സേ എമ്മിസെ Ownfund ല് നിന്നുിം 
സചയ്യുേത്ിന് എക്സിേൂട്ടീവ് േറക്ടസറ ചുമത്ലസപ്പടുത്തി  

 
 
ബാക്കിയുള ത അജണ്ടേള് അടുത്ത എക്സിേൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റിേില് ചര്ച്ചസചയ്യുേത്ിന് 
ത്ീരുമാനിച്ചു  
 
 
 
മോഗ്, ിം 4 45 PM ന് അവസാനിച്ചു  
 
  
   ( പ്പ് ) 
ചീഫ് മിഷന് േറക്ടര് & എക്സിേൂട്ടീവ്  േറക്ടര് (i/c) 
ഇന്ഫര്മമഷന് മേരള മിഷന്  
(സമമ്പര് സസക്രട്ടറി) 
 ( പ്പ് ) 

അീഷണല് ചീഫ് സസക്രട്ടറി 
ത്മേശ സവേിംഭരണ വകുപ്പ് 

(സചേര്മപഴ്സണ്) 


