
ബഹ  .   ചീഫ് െസെക്രട്ടറിയുടെടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് േചര്ന്ന 
ൈലൈഫ് മിഷന് ഉപസെമിതി േയോഗത്തിെന്റെ മിനിട്ട്സെ്

ൈലൈഫ് മിഷന് ഉപസെമിതി ബഹ. ചീഫ് െസെക്രട്ടറിയുടെടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 03.11.2017-
ന്  രോവിെലൈ  10  മണിക്ക്   ചീഫ്  െസെക്രട്ടറിയുടെടെ  കമ്മിറ്റി  റൂമില്  േയോഗം  േചരുകയുടണ്ടോയി.
പെങ്കെടുത്തവരുെടെ വിവരം അനുബന്ധമോയി േചർക്കുന്നു . 

ൈലൈഫ്  മിഷന്  ചീഫ്  എക്സികയട്ടീവ്  ഓഫീസെര്  ൈലൈഫ്  മിഷൻ  സെർേവയിൽ
കെണ്ടത്തിയ  ഗുണേഭോക്തോക്കെളെ  ഉള്ക്കെക്കോളെളെിച്ച്  െകോണ്ടുളെളെ  ഏറ്റവും  പുതിയ  വിവരങ്ങൾ,
കമ്മിറ്റി മുമ്പോെക അവതരിപ്പിച.  

െപോതുവോയ പ്രവർത്തന അവേലൈോകനത്തിന് േശേഷം കമ്മിറ്റി അജണ്ടയിേലൈക്ക് കടെന്നു.

അജണ്ട 1: വയക്തിഗത ഭവനങ്ങളുടെടെ യൂണിറ്റ് േകോസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്     
സെംബന്ധിച്ച്  .

2017-  18  സെോമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നൽകുന്ന വയക്തിഗത ഭവങ്ങൾക്കുള്ള യൂണിറ്റ്
േകോസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സെംബന്ധിച്ച്  േയോഗം ചർച്ച െചയ.  നിലൈവിൽ  2016-  17  വർഷം
വെര കരോർ െവച്ച് നിർമ്മോണം ആരംഭിച്ചതും എന്നോൽ പൂർത്തിയോക്കോത്തതുമോയ വീടുകൾക്ക്
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭോഗത്തിന് ഒഴിെക  4  ലൈക്ഷം യൂണിറ്റ് േകോസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നിലൈവിലുള്ള
നിർമ്മോണ സെമഗ്രഹികളുടെടെ വിലൈ നിർമ്മോണ െചലൈവ് എന്നിവ േയോഗം ചർച്ച െചയ.  തുടെർന്ന്
തോെഴ പറയുടന്ന തീരുമോനങ്ങൾ എടുത.

തീരുമോനം

i. വയക്തിഗത  ഭവനങ്ങളുടെടെ  യൂണിറ്റ്  േകോസ്റ്റ്  ജനറൽ  വിഭോഗം ,  പട്ടികജോതി
വിഭോഗം, േതോട്ടം -  മത്സ്യബന്ധന േമഖലൈയിൽ ഉള്ളവർ - 4 ലൈക്ഷം രുപ. 

ii. പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വിഭോഗത്തിൽ  ഉൾെപ്പട്ടവരുെടെ  ഭവനം  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുളെളെ
യഥോര്ത്ഥ  നിര്മ്മോണ  െചലൈവ്  ജില്ലോ  സെോേങ്കെതിക  സെമിതി
നിശ്ചയിക്കുന്നതിെന്റെ  അടെിസ്ഥോനത്തിൽ  നൽകുന്നതിന്  അനുമതി  നല്കി
തീരുമോനിച.

2016-  17  സെോമ്പത്തിക വർഷം  നിർമ്മോണം ആരംഭിച്ചതും പൂർത്തിയോക്കോത്തതുമോയ
ഭവനങ്ങളുടെടെ പൂർത്തീകരണത്തിനും 4 ലൈക്ഷം യൂണിറ്റ് നിരക്ക് എന്ന നിലൈയിൽ ആനുപോതിക
വർദ്ധ്നവ് നൽകുന്നത് േയോഗം ചർച്ച െചയ.  2015-16 വർഷം വെരയുടള്ള പൂർത്തീകരിക്കോത്ത
ഭവനങ്ങൾക്ക് 4 ലൈക്ഷം യൂണിറ്റ് േകോസ്റ്റ് എന്നതിന് ആനുപോതിക വർദ്ധ്നവ് നൽകുന്നതിന്
ഉത്തരവോയിട്ടുണ്ട്.   2017-  18  വർഷെത്ത  വീടുകൾക്ക്  യൂണിറ്റ്  നിരക്ക്  4  ലൈക്ഷം  എന്ന്
നിശ്ചയിച്ച സെോഹചരയത്തിൽ  2016-  17   വർഷെത്ത വീടുകൾക്കും  4  ലൈക്ഷം യൂണിറ്റ്  നിരക്ക്
നിശ്ചയിക്കുന്നത് േയോഗം ചർച്ച െചയ.



തീരുമോനം

iii. 2016-  17   സെോമ്പത്തിക  വർഷം   നിർമ്മോണം  ആരംഭിച്ചതും
പൂർത്തിയോക്കോത്തതുമോയ വയക്തിഗത ഭവനങ്ങളുടെടെ യൂണിറ്റ് േകോസ്റ്റ് ജനറൽ
വിഭോഗം,  പട്ടികജോതി  വിഭോഗം ,  േതോട്ടം  -   മത്സ്യബന്ധന  േമഖലൈയിൽ  
ഉള്ളവർ  -  4  ലൈക്ഷം  രുപ  എന്ന  നിരക്കിൽ  ആനുപോതിക  വർദ്ധ്നവ്  
നൽകുന്നതിനും  പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വിഭോഗത്തിൽ  ഉൾെപ്പട്ടവരുെടെ  ഭവനം  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുളെളെ  യഥോര്ത്ഥ  നിര്മ്മോണ  െചലൈവ്  ജില്ലോ  സെോേങ്കെതിക  
സെമിതി  നിശ്ചയിക്കുന്നതിെന്റെ  അടെിസ്ഥോനത്തിൽ  നൽകുന്നതിനും  അനുമതി  
നല്കി തീരുമോനിച.  

അജണ്ട 2:   ഭവന സെമുച്ചയങ്ങളുടെടെ നിർമ്മോണം  .

ബഹ.  ചീഫ് െസെക്രട്ടറിയുടെടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 26.09.2017-  ന്  നടെന്ന േയോഗത്തിെന്റെ
അടെിസ്ഥോനത്തിൽ  ഭവന  സെമുച്ചയങ്ങളുടെടെ  ഡി.പി.ആർ.  തയ്യോറോക്കുന്നതിന്  ഹോബിറ്റോറ്,
ULCCS,  ഹൗസെിങ്  േബോർഡ്,  ഭവനം  ഫൗേണ്ടഷൻ  േകരളെ,  KITCO  എന്നിവെര
ചുമതലൈെപ്പടുത്തിയ  വിവരം  ൈലൈഫ്  മിഷൻ  ചീഫ്  എക്സികയൂട്ടീവ്  ഓഫീസെർ  േയോഗെത്ത
അറിയിച.

തീരുമോനം

i . ഡി.പി .ആർ.  തയ്യോറോക്കുന്നതിന്  ഹോബിറ്റോറ് ,  ULCCS,  ഹൗസെിങ്
േബോർഡ്,  ഭവനം  ഫൗേണ്ടഷൻ  േകരളെ,  KITCO  എന്നിവെര
ചുമതലൈെപ്പടുത്തിയ  നടെപടെിക്ക്  സെോധൂകരണം  നല്കന്നതിന്  കമ്മറ്റി
തീരിമോനിച.

അടെിയന്തിരമോയി  നിർമ്മോണം  ആരംഭിേക്കണ്ടതിനോൽ  7  ജില്ലകളെിൽ  അക്രഡിറ്റടെ്
ഏജൻസെികളെോയ  ഹോബിറ്റോറ്റ്  (െകോല്ലം),  ULCCS  (വയനോടെ്,  മലൈപ്പുറം,  േകോഴിേക്കോടെ്),
ഹൗസെിങ്  േബോർഡ്  (കോസെർേഗോഡ്)  എന്നിവെരയുടം,  പോലൈക്കോടെ്,  ഇടുക്കി  ജില്ലകളെിൽ
െതോഴിൽ  വകുപ്പിന്  കീഴിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ഭവനം  ഫൗേണ്ടഷൻ  േകരളെെയയുടം  േനരിട്ട്
നിർമ്മോണം  ഏൽപ്പിക്കുന്നത്  സെംബന്ധിച്ച്  േയോഗം  ചർച്ച  െചയ. ഭവനം  ഫൗേണ്ടഷൻ
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസെി അെല്ലങ്കെിലും സെര്ക്കോര് PSU / കമ്പനി ആയതിനോല് പ്രവൃത്തി
ഏല്പ്പിക്കോവുന്നതോേണോ എന്ന കോരയം ചര്ച്ച െചയ.

തീരുമോനം

i i . 2015-  2016  ൽ  ൈലൈഫ്  പദ്ധ്തി  ആരംഭിച്ചിട്ടും  നോളെിതുവെര  വിസെിബിൾ
ആയ  ഒരു  പദ്ധ്തിയുടം  നിർവഹിക്കെപ്പടെോത്തതിനോൽ  ഭൂരഹിതരോയ
ഗുണേഭോക്തോക്കൾക്കുള്ള  േപ്രോജക്ടോയ  ഭവന  സെമുച്ഛയങ്ങൾ  അടെിയന്തിരമോയി
െചേയ്യണ്ടതിനോൽ  അെക്രഡിറ്  ഏജൻസെികളെോയ  ഹോബിറ്റോറ്  (െകോല്ലം),
ULCCS  (വയനോടെ് ,  മലൈപ്പുറം,  േകോഴിേക്കോടെ്) ,  ഹൗസെിങ്  േബോർഡ്
(കോസെർേഗോഡ്)  എന്നിവെര  േനരിട്ട്  നിർമ്മോണം  ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്
അനുമതി നല്കോൻ തീരുമോനിച. 



i i i . നിലൈവിലുള്ള  സെർക്കോർ  ഉത്തരവ്  അനുസെരിച്ച്   അെക്രഡിറ്റഡ്  ഏജൻസെി
എന്ന  നിലൈയിൽ  ULCCS  െന  േനരിട്ട്  പ്രവൃത്തി  ഏൽപ്പിക്കോവുന്നതോണ് .
എന്നോൽ   Contractor's  Prof i t  ആയ   7.5%  നല്കോൻ  പോടെില്ല.   Overhead
ചോർജും  (7.5  %)  Centage  ചോർജും  (5%)  ULCCS  ന്
നല്കോവുന്നതോെണങ്കെിലും  മറ്റുള്ള  പ്രവൃത്തികൾ   െടെൻഡർ  െചയ്തോൽ  കിട്ടുന്ന
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിന്നും Overhead ചോർജും (7.5 %) Centage 
ചോർജും  (5%)  അടെക്കം  പരമോവധ്ി  12  .5%  വെര കൂടുതൽ നൽകി  ULCCS  
ന്  കരോർ   നൽകോവുന്നതോണ് എന്ന് തീരുമോനിച .

iv. ഭവനം  ഫൗേണ്ടഷൻ  േകരളെ,  ഗവെണ്മെന്റെിെന്റെ  ഉടെമസ്ഥതയിലുള്ള
കമ്പനിയോയതിനോലും ,  പ്രവർത്തന  മികവ്  െതളെിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനോലും ,  ഭവനം
ഫൗേണ്ടഷെന  ഇടുക്കിയിെലൈ  പദ്ധ്തിയുടെടെ  നിർമ്മോണ  ചുമതലൈ
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കോൻ തീരുമോനിച.

v. 7  ജില്ലകളെിെലൈ െകട്ടിടെ  നിർമ്മോണം  ൈലൈഫ് മിഷൻ  ഇ െടെൻഡർ വയവസ്ഥ
പ്രകോരം  െടെണ്ടർ  െചയ്യുന്നതിന്   നടെപടെി  സെവീകരിക്കോൻ  തീരുമോനിച .
െടെൻഡറുകൾ ഐറ്റം േററ്റ് േകോൺട്രോക്ട് പ്രകോരം നല്കോൻ തീരുമോനിച .

v i . പ്രവൃത്തികളുടെടെ  ബില്ലുകൾ  കഴിവതും  ഒരോഴ്ചക്കകം  തെന്ന  നല്കുന്നതിന്
ആവശേയമോയ  ക്രമീകരണങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള  നടെപടെികൾ  സെവീകരിക്കോൻ
തീരുമോനിച..

v i i . െടെണ്ടർ െചയ്ത േശേഷം ൈലൈഫ് മിഷന്  തെന്ന േനരിട്ട്   കരോർ ഉടെമ്പടെിയിൽ
ഏർെപ്പടുന്നതിന്  അനുമതി നൽകി തീരുമോനിച .

ഭവന  സെമുച്ചയങ്ങളുടെടെ  നിർമ്മോണ  നിർവഹണത്തിന്  അതത്  തേദ്ദേശേ സെവയംഭരണ
എൻജിനീയറിങ്  വിഭോഗെത്ത  ഏൽപ്പിക്കുന്നത്  സെംബന്ധിചം,  ജില്ലോതലൈത്തിൽ
എൻജിനീയർമോെര  നിയമിക്കുേമ്പോൾ  േമൽേനോട്ട  ചുമതലൈ  അവർക്ക്  നൽകുന്നത്
സെംബന്ധിചം േയോഗം ചർച്ച െചയ.

പ്രവൃത്തി സെംബന്ധിച്ച അളെവുകൾ സെംയുടക്തമോയി എടുക്കോൻ എൻജിനീയർക്കും (LSGD)
കരോറുകോരനും സൌകരയം നൽകുകയോെണങ്കെിൽ അളെവുകൾ േരഖെപ്പടുതന്നതിനും ബില്ലുകൾ
തയ്യോറോക്കുന്നതിനും േവഗത ൈകവരിക്കോനോവും.  എന്നും േയോഗം വിലൈയിരുത്തി.

തീരുമോനം 

v i i i . അമിത  േജോലൈിഭോരം  വരുെമന്ന വിലൈയിരുത്തലൈിെന്റെ അടെിസ്ഥോനത്തിൽ
തേദ്ദേശേ  സെവയംഭരണ  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിങ്ങിന്  ചുമതലൈ
നൽേകണ്ടതിെല്ലന്നും, ൈലൈഫ് മിഷനിൽ ജില്ലോതലൈത്തില് എഞ്ചിനിയര്മോെര
നിയമിക്കുേമ്പോള്ക്ക േമല്േനോട്ട ചുമതലൈ ടെി  എഞ്ചിനിയര്മോര്ക്ക് നൽകുന്നതിനും
തീരുമോനിച. 



i x . ഭവന സെമുച്ചയങ്ങൾ എല്ലോ ജില്ലകളെിലും  വരുെമന്നതിനോലും  നിർമ്മോണത്തിൽ
ഉടെനീളെം  ഒരോളുടെടെ  േമോണിറ്ററിങ്  ആവശേയമോെണന്നതിനോലും
ജില്ലോതലൈത്തിൽ  3  വർഷെത്ത  പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള  ഡിേപ്ലോമ
ഓവർസെിയറിെന  നിയമിക്കുന്നതിന്  ൈലൈഫ്  മിഷൻ  ചീഫ്  എക്സികയൂട്ടീവ്
ഓഫീസെെറ ചുമതലൈെപ്പടുത്തി തീരുമോനിച. 

 
x. പ്രവൃത്തിയുടെടെ  ഗുണനിലൈവോരവും  അളെവുകളുടം  പരിേശേോധ്ിക്കുന്നതിന്  Th ird

Party  Aud it -  നുളെളെ  ഏജന്സെിെയ  തിരെഞ്ഞടുക്കോനുളെളെ  നടെപടെി
സെവീകരിക്കുന്നതിന് ൈലൈഫ് മിഷന് ചുമതലൈ നല്കി തീരുമോനിച .

RERA-  യില്  രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത  െകട്ടിടെ  നിര്മ്മോതോക്കെളെക്കൂടെി   ൈലൈഫ്  ഭവന
സെമുച്ചയങ്ങളുടെടെ  നിർമ്മോണത്തിന്  ക്ഷണിക്കുന്ന  ദർഘോസെിൽ  പെങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നടെപടെികൾ  േയോഗം  ചർച്ച  െചയ.   RERA-  യിൽ  രജിസ്റ്റർ  െചയ്ത  നിർമ്മോതോക്കെളെ
പെങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത്  ഉചിതമോയിരിക്കുെമന്ന്   േയോഗം  വിലൈയിരുത്തി.   എന്നോൽ  ഇവർക്ക്
െടെണ്ടറിൽ പെങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മോനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണെമന്ന് േയോഗം നിർേദ്ദേശേിച.

തീരുമോനം

xi. RERA  യിൽ  രജിസ്റ്റർ  െചയ്തിട്ടുള്ള  െകട്ടിടെ  നിർമ്മോതോക്കെളെ  ദർഘോസെിൽ
പെങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന്  തീരുമോനിച.   എന്നോൽ ഇവർക്ക്  പ്രേതയക മോനദണ്ഡം
ആവശേയമോണ്  എന്നും,  പ്രസ്തുത  മോനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്  ചീഫ്
എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസെെറ ചുമത്തെപ്പടുത്തി തീരുമോനിച .

xii. രണ്ടോംഘട്ടം  ഭവനസെമുച്ചയങ്ങളുടെടെ  നിർമ്മോണം  ആരംഭിക്കുേമ്പോൾ  കൂടുതൽ
കരോറുകോെരയുടം  െകട്ടിടെ  നിർമ്മോതോക്കെളെയുടം  ൈലൈഫ്  മിഷൻ
ഭവനസെമുച്ചയങ്ങളുടെടെ  നിർമ്മോണത്തിനോയി  എംപോനൽ  െചേയ്യണ്ടതോയുടണ്ട് .
ഇത്തരത്തിൽ  കരോറുകോർ /നിർമ്മോണ  ഏജൻസെികൾ /  െകട്ടിടെ
നിർമ്മോതോക്കൾ  എന്നിവെര  എംപോനൽ  െചയ്യുന്നതിനുള്ള  മോനദണ്ഡങ്ങൾ
നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് CEO െയ ചുമതലൈെപ്പടുത്തി തീരുമോനിച .

അജണ്ട 3: ൈലൈഫ് ഭവന സെമുച്ചയങ്ങൾക്ക് ഭരണോനുമതി നൽകുന്നത് 
 സെംബന്ധിച്ച് 

പുനലൂർ  മുനിസെിപ്പോലൈിറ്റി,  അടെിമോലൈി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്, sN½\mSv
{Kma]©mb¯v   എന്നിവിടെങ്ങളെിൽ  ൈലൈഫ്  മിഷൻ  നിർമ്മിക്കുന്ന  ഭവന
സെമുച്ചയത്തിെന്റെ  ഡി.പി.ആർ.  േയോഗം  മുൻപോെക  അവതരിപ്പിച.   ഡി.പി.ആർ.
വിശേദമോയി ചർച്ച െചയ്തേശേഷം തോെഴ പറയുടന്ന തീരുമോനങ്ങൾ എടുത.



തീരുമോനം

i. hniZamb  t{]mPIvSv  dnt¸mÀ«nsâ  ASnØm\¯nÂ പുനലൂർ
മുനിസെിപ്പോലൈിറ്റിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന  ഭവന  സെമുച്ചയത്തിന്  1875  e£w
cq]bv¡pÅ `cWm\paXn നല്കോൻ തീരുമോനിച.

ii. hniZamb  t{]mPIvSv  dnt¸mÀ«nsâ  ASnØm\¯nÂ അടെിമോലൈി
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്, നിർമ്മിക്കുന്ന  ഭവന  സെമുച്ചയത്തിന്  1703  e£w
cq]bv¡pÅ `cWm\paXn നല്കോൻ തീരുമോനിച.

iii. hniZamb  t{]mPIvSv  dnt¸mÀ«nsâ  ASnØm\¯nÂ sN½\mSv
{Kma]©mb¯nÂ  നിർമ്മിക്കുന്ന  ഭവന  സെമുച്ചയത്തിന്  1854  e£w
cq]bv¡pÅ `cWm\paXn നല്കോൻ തീരുമോനിച.

അജണ്ട 4: വകുപ്പ് പദ്ധ്തികളുടെടെ സെംേയോജനം

ൈലൈഫ് മിഷൻ ഗുണേഭോക്തൃ പട്ടിക അന്തിമം ആകോത്ത സെോഹചരയത്തിൽ നിലൈവിലുളെളെ
കരടെ്  ൈലൈഫ്  പട്ടികയില്  നിന്നും  ഗുണേഭോക്തോക്കൾക്ക്  2017-  18  സെോമ്പത്തിക  വർഷം
ആനുകൂലൈയം   നല്കോൻ അനുമതി  നൽകുന്ന കോരയം  േയോഗം ചർച്ച െചയ.  കൂടെോെത േറഷൻ
കോർഡ്  ഗുണേഭോക്തോക്കെളെ  തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള  മോനദണ്ഡമോയി  നിശ്ചയിക്കുന്നത്
പട്ടികജോതി  പട്ടികവർഗ്ഗ   വിഭോഗത്തിൽെപട്ട  അർഹരോയവർ  ഒഴിവോക്കെപ്പട്ടുേപോകൻ
ഇടെയോക്കിയതോയി േയോഗം വിലൈയിരുത്തി. തുടെർന്ന് േയോഗം തോെഴ പറയുടന്ന തീരുമോനെമടുത.

തീരുമോനം

i. വിവിധ്  വകുപ്പുകളുടെടെ  ൈകവശേമുള്ള  ഗുണേഭോക്തൃ  പട്ടികയിൽ  ഉൾെപ്പട്ടവെര
ൈലൈഫ്  മിഷൻ  പട്ടികയില്  ഉൾെപ്പടുത്തി  മറ്റ്  ഡിപ്പോർട്ട്െമന്റുകളുടെടെ  സ്കീം
വഴി  പ്രസ്തുത  ഗുണേഭോക്തോക്കൾക്ക്  2017-  18  സെോമ്പത്തിക  വർഷം  മുതൽ
ആനുകൂലൈയം  നല്കന്നതിന് അംഗീകോരം നല്കി തീരുമോനിച .

ii. പട്ടികജോതി/പട്ടികവർഗ്ഗ  കുടുംബങ്ങൾക്ക്  േറഷൻ  കോർഡ്  മോനദണ്ഡമോയി
നിശ്ചയിക്കുേമ്പോൾ  അർഹരോയ  പലൈരും  ഒഴിവോക്കെപ്പട്ട്  േപോകുന്നതിനോൽ
പട്ടികജോതി/  പട്ടികവർഗ്ഗ  കുടുംബങ്ങെളെ  തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിന്  േറഷൻ
കോർഡ് ഒരു മോനദണ്ഡമോേക്കണ്ടതില്ല എന്ന് േയോഗം തീരുമോനിച .

അജണ്ട 5: ൈലൈഫ് മിഷൻ െടെക്നിക്കൽ വിഭോഗെത്ത ശേക്തിെപ്പടുതന്നത് 
സെംബന്ധിച്ച്  .

ൈലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോയി കരോർ അടെിസ്ഥോനത്തിൽ ഒരു ഇലൈക്ട്രിക്കൽ
എൻജിനീയെറ നിയമിക്കുന്നത് സെംബന്ധിചം,  നിയമിക്കുന്ന പക്ഷം നൽകോവുന്ന  േവതനം  /
േഹോണേററിയം സെംബന്ധിചം േയോഗം ചർച്ച െചയ 



തീരുമോനം

ൈലൈഫ്  മിഷൻ  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോയി  കരോർ  അടെിസ്ഥോനത്തിൽ  ഒരു
ഇലൈക്ട്രിക്കൽ  എൻജിനീയെറ  പ്രതിമോസെം  40,000  രൂപക്ക്   നിയമിക്കുന്നതിന്
അനുമതി നൽകി തീരുമോനിച.

അജണ്ട 6: എം  .  ഐ  .  എസെ് എക്സ്പര്ട്ടിെന്റെ നിയമനം

MIS  എക്െസ്പർട്ടോയി  ആദയഘട്ട  ഇന്റെർവയൂ  നടെത്തിയതിൽ  േയോഗയരോയ  ആെരയുടം
ലൈഭിച്ചില്ല എന്ന് CEO േയോഗെത്ത  അറിയിച.  NULM സെിറ്റി മിഷൻ മോേനജറും, ൈലൈഫ് മിഷൻ
സെർേവ്വേയ്ക്ക് േസെോഫ്റ്റ് െവയർ തയ്യോറക്കുകയുടം െചയ്ത  ശ്രീ. ശ്രീജിത്തിെന ൈലൈഫ് മിഷനിൽ MIS
എക്െസ്പർട്ടോയി നിയമിക്കുന്നത് േയോഗം ചർച്ച െചയ.

തീരുമോനം
 
ശ്രീ.  ശ്രീജിത്തിെന്റെ േസെവനം ൈലൈഫ് മിഷന്  കൂടെി  ലൈഭയമോേക്കണ്ടതോെണന്നും

ടെിയോെന്റെ  മൂന്നു  മോസെെത്ത  പ്രവർത്തനം  പരിേശേോധ്ിച്ച്   മികവ്
പുലൈർതകയോെണങ്കെിൽ  ൈലൈഫ്  മിഷനിൽ  45,000  രൂപ  പ്രതിമോസെേവതന
വയവസ്ഥയിൽ  കരോർ  അടെിസ്ഥോനത്തിൽ  നിയമിക്കുന്നത്  പരിഗണിക്കോെമന്നും
തീരുമോനിച.

അജണ്ട 7: മിനിസ്റ്റീരിയല് സ്റ്റോഫിെന നിയമിക്കുന്നത് സെംബന്ധിച്ച്

ൈലൈഫ് മിഷൻ ഓഫീസെിൽ നിലൈവിൽ ഒരു ഡോറ്റോ എൻട്രി  ഓപ്പേററ്റർ,  മൾട്ടി  ടെോസ്ക്
േപഴ്സൺ  എന്നീ  തസ്തികകളെോണ്  നിലൈവിലുള്ളത്.   േജോലൈി  ഭോരം  കണക്കിെലൈടുത്ത്  ഫയല്
എഴുത്തിതിനും മറ്റ് മിനിസ്റ്റീരിയല്  ചുമതലൈക്കുമോയി  3 Office Secretarial  Staff-  െനയുടം, 1 IT
Officer- െനയുടം ആവശേയമുണ്ട് എന്ന് CEO േയോഗെത്ത അറിയിച.

തീരുമോനം 

i. കുടുംബശ്രീയിൽ  നിന്നും  3  OSS-  മോെരയുടം,  1   IT  off icer-  െനയുടം
ൈലൈഫിന്  ലൈഭയമോക്കുന്നതിന്  കുടുംബശ്രീ  എക്സികയൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്േദ്ദേശേം നൽകുന്നതിനു തീരുമോനിച.

അജണ്ട 8: വോഹനം   വോടെകയ്ക്ക്   എടുക്കുന്നത് സെംബന്ധിച്ച്

ൈലൈഫ് മിഷൻ ഓഫീസെിേലൈക്കോയി  ഒരു വോഹനം മോസെവോടെകയ്ക്ക് എടുേക്കണ്ടതിെന്റെ
ആവശേയകത CEO േയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച.



തീരുമോനം

ൈലൈഫ്  മിഷനിേലൈക്ക്  ഒരു  വോഹനം  മോസെവോടെകയ്ക്ക്  എടുക്കുന്നതിന്
അനുമതി നല്കോൻ  തീരുമോനിച.

ഉപസെമിതിേയോഗം 12.45 ന് അവസെോനിച.

ഒപ്പ് 
ചീഫ് െസെക്രട്ടറി


