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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4079 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ചിത�മിഷനിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് 
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ) �ചിത� മിഷന് കീഴിൽ ഏെതാെ�
ത�ികക�െ��് അറിയി�േമാ; ��ത
ത�ികക�െട േയാഗ�തകൾ വ��മാ�േമാ;

(എ)
ത�ികക�െട പ�ിക അ�ബ�ം -1 ആയി

േചർ�ിരി��.

(ബി)
�ചിത� മിഷനിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട
എ�ം അറിയി�ാേമാ; അവ�െട ത�ിക�ം
ശ�ള�ം ഇനം തിരി�  ്വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാർ വ�വ�യി�ം

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം 73 േപർ േജാലി
െച��. വിശദാംശം അ�ബ�ം - 2ൽ
േചർ��.

(സി)

�ചിത� മിഷനിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാ�െട
എ�ം, അവ�െട നിയമന രീതി എ�ിവ
അറിയി�േമാ?

(സി) �ചിത�മിഷനിൽ 2 െസക�രി�ി ജീവന�ാരാണ്
ഉളളത്. ഇതിൽ ഒരാൾ വി��ഭടനാണ്. ടിയാെന
തി�വന��രം ജി�ാ ൈസനികേ�മ ഓഫീസർ
ന�ിയ ലി�ിൽ നി�ം ഇ�ർവ� നട�ി�ം

ര�ാമെ� െസക�രി�ി ജീവന�ാരെന
നിയമി��തിന് വി�ാപനം �റെ��വി�ക�ം
അതിൻ �കാരം ലഭി� 2 അേപ�കളിൽ നി�ം
�ചിത�മിഷൻ എ�ിക��ീവ് ഡയറ�ർ, ഡയറ�ർ
(ഓ�േറഷൻസ്) എ�ിവർ അട�ിയ ഇ�ർവ�
േബാർഡ്  ഇ�ർവ� നട�ി�ം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി,
ഗേവണിംഗ് േബാഡി �തലായവ�െട തീ�മാന
�കാര�മാണ് നിയമനം നട�ിയി�ളളത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 

 

 

                                                                                           അനുബന്ധം -1   

 

ക്രമ 

നം. 

തസ്തിരയുടെ പേര് പയോഗ്യത 

1 എര്സിരയൂട്ടീവ് 

ഡയറക്ടർ 

ഐ.എ.എസ് 

2 ഡയറക്ടർ 

(ഓപ്പപറഷന്സ)് 

 

 

 

 

 

 

സർക്കോർ സർവ്വീസിടെ  പക്ഗ്ഡ് 

I ഉപ്യോഗ്സ്ഥർ (ടഡേയൂപട്ടഷന് 

നിയമനം)   

3 ഡയറക്ടർ 

(രുെിടവളളം) 

4 ഡയറക്ടർ 

(െിരവിഡ് പവസ്്റ്റ 

മോപനജ്ടമന്റ്) 

5 ഡയറക്ടർ 

(പസോളിഡ് പവസ്്റ്റ 

മോപനജ്ടമന്റ്) 

6 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(പമോണിറ്ററിംഗ്്) 

7 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(ടെല്ത്ത്) 

8 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(ടക്െയിനിംഗ്് 

9 ജില്ലോ പരോ-

ഓർഡിപനറ്റർ 

സർക്കോർ സർവ്വീസിടെ  പക്ഗ്ഡ് 

II (A) ഉപ്യോഗ്സ്ഥർ 

(ടഡേയൂപട്ടഷന് നിയമനം) 

10 അസിസ്റ്റന്റ്  പരോ-

ഓർഡിപനറ്റർമോർ 

സർക്കോർ സർവ്വീസിടെ പക്ഗ്ഡ് 

II (B) ,  പക്ഗ്ഡ ് III ഉപ്യോഗ്സ്ഥർ 

(ടഡേയൂപട്ടഷന് നിയമനം) 

11 സീനിയർ 

രണ്സള്ട്ടന്റ് 

(ഡിസസന്) 

 

സർക്കോർ സർവ്വീസിടെ  പക്ഗ്ഡ് 

II (A) ഉപ്യോഗ്സ്ഥന് 

(ടഡേയൂപട്ടഷന് നിയമനം) 

12 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(സി.സി.ഡി.യു) 
 

എം.എസ് ഡബ്ല്യു ബിരു്ം 



 

13 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(ഐ.ഇ.സി) 

എം.എസ് ഡബ്ല്യു ബിരു്ം 

14 സീനിയർ 

രണ്സള്ട്ടന്റ് 

(ടെര്പനോളജി) 

ബി.ഇ / ബി-ടെര് (സിവില്) 

15 എം.ഐ.എസ് 

(എര്സ്ടേർട്ട്) 
      

ഐ.റ്റി യില് ബി-ടെര് / 

രമ്പ്യൂട്ടർ സയന്സ്/ 

ഇെര്പക്െോണിക്സ്    

(സവച്ഛ് ഭോരത് മിഷന് (അർബന്) 

16 സോനിപട്ടഷന്  

(എര്സ്ടേർട്ട്) 

  

ബി-ടെര് / എം.ടെര്  (സിവില്  / 

എന്വപയോണ്ടമന്റല് / േബ്ല്ിര് 

ടെല്ത്ത്) 

(സവച്ഛ് ഭോരത് മിഷന് (അർബന്) 

17 ഐ.ഇ.സി 

(എര്സ്ടേർട്ട്) 
 

  മോസ ്രമ്മ്യൂണിപക്കഷനില് 

ബിരു്ം 

  (സവച്ഛ് ഭോരത് മിഷന് (അർബന്)    

18 ഓഫീസ് രം 

ഫിനോന്സ ്മോപനജർ 

 

 

ധനരോരയ വരുപ്പിടെ 

ഡിവിഷണല്  അക്കൗണ്ടന്റ്  

തുെയമോയ പയോഗ്യതയോണ് ഈ 

തസ്തിരക്ക് അഭിരോമയം 

19 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(ഫിനോന്സ)് 

സി.എ ഇന്റർ / ഐ സി ഡബ്ല്യൂ 

ഇന്റർ/ എം.ബി.എ (ഫിനോന്സ്) 

20 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

(ഐറ്റി) 
 

രമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിപക്കഷനില് 

ബിരു്ം /രമ്പ്യൂട്ടർ  

സയന്സ്/മോപനജ്ടമന്റ്/ 

ബി.ടെര് ബിരു്ം 

21 ടെക്നിക്കല് 

രണ്സള്ട്ടന്റ്   

 

ക്ഗ്ോജുപവറ്്റ ഇന് സിവില് / 

ടമക്കോനിക്കല് / 

എന്വിപയോണ്ടമന്റ്ല് 

എഞ്ചിനീയറിംഗ്ില് 

22 പക്േോക്ഗ്ോം ഓഫീസർ 

 

എംഎസ് ഡബ്ല്യൂ / റൂറല് 

മോപനജ്ടമന്റ് 

23 അക്കൗണ്ടന്റ് ബി.പരോം 

24 പരോണ്ഫിഡന്ഷയല്  

അസിസ്റ്റന്റ് 

+2 , സെപ്്പ സററ്റിംഗ്്  &പഷോർട്ട് 

െോന്റ് 



 

25 ഡോറ്റോഎന്ക്െി 

ഓപ്പപററ്റർ 

ബിരു്ം, രമ്പ്യൂട്ടർ േരിജ്ഞോനം 

26 ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്   ഏഴോം ക്ലോസ ്

27 സക്ഡവർ സെസന്സ് (സെറ്്റ പമോപട്ടോർ 

ടവെിക്കിള്) 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                                                                                                

 



 

                                                                             അനുബന്ധം-2 

 

കരാർ വ്യവ്സ്ഥയില് ജ ാലി ചെയ്യുന്ന  ീവ്നക്കാർ 

 

ക്കമ 

നം. 

തസ്തികയുചെ ജേര് എ

ണ്ണം 

ശമ്പളം 

(കണ്ജ ാ

ളിജേറ്റേ്) 

1  ീനിയർ കണ് ള്ട്ടന്റ് 

(ചെക്ജനാള ി) 

1 43,155 

2 എം.ഐ.എ ് (എക് ്ചേർട്ട്) 1 80,000 

3 ഐ.ഇ. ി 

(എക് ്ചേർട്ട്) 

1 60,000 

4  ാനിജട്ടഷൻ  (എക് ്ചേർട്ട്) 1 60,000 

5 ജക്ോക്്ാം ഓഫീ ർ 

( ി. ി.േി.യു) 

1 35,000 

6 ജക്ോക്്ാം ഓഫീ ർ ഐ.ഇ. ി 1 43,155 

7 ജക്ോക്്ാം ഓഫീ ർ (ഫിനാൻ ്) 1 27,500 

8 ജക്ോക്്ാം ഓഫീ ർ (ഐ.റ്റി) 1 27,500 

9 ജകാണ്ഫിേൻഷയല്  

അ ിസ്റ്റന്റ് 

1 21,850 

10 ചെക്നിക്കല് അ ിസ്റ്റന്റ് 1 20,750 

11 ക്ലാർക്ക് 1 20,760 

12 അക്കൗണ്ടന്റ് 1 20,760 

13 അക്കൗണ്ടന്റ് 

( ില്ലാ ശുെിതവമിഷനുകള്) 

5 20,760 

14 ോറ്റാ എൻക്െി ഓപ്പജററ്റർ 6 20,760 

15 ോറ്റാ എൻക്െി ഓപ്പജററ്റർ ( ില്ലാ 

ശുെിതവമിഷനുകള്) 

7 20,760 

16 ടെപ്പിസ്്റ്റ 

(കരാർ,  ്ചകയില് ഓഫ് ജേ) 

1 32,300 

17 ഓഫീ ് അ ിസ്റ്റന്റ് 1 16,500 

18 ടക്േവ്ർ 

(കരാർ,  ്ചകയില് ഓഫ് ജേ) 

1 28,500 



 

19 ടക്േവ്ർ 1 19,670 

20 ഓഫീ ് അറ്റൻേന്റ്   2 18,030 

21 ഓഫീ ് അറ്റൻേന്റ് 

( ില്ലാ ശുെിതവമിഷനുകള്) 

3 18,030 

22 ച കയൂരിറ്റി 2 20,760 

 



 

 

 

ദിവ് ജവ്തന അെിസ്ഥാനത്തില് ജ ാലി ചെയ്യുന്ന 

 ീവ്നക്കാർ 

ക്കമ 

നം. 

തസ്തികയുചെ ജേര് എ

ണ്ണം 

ശമ്പളം/ദി

വ് ജവ്ത

നം 

1 ക്ലാർക്ക് 1 755 

2 ചെക്നിക്കല് അ ിസ്റ്റന്റ് 1 755 

3 കമ്പയൂട്ടർ ജക്ോക്്ാമർ 1 780 

4 അക്കൗണ്ടന്റ്   

( ില്ലാ ശുെിതവമിഷനുകള്) 

9 755 

5 ോറ്റാഎൻക്െി ഓപ്പജററ്റർ 3 755 

6 ോറ്റാഎൻക്െി ഓപ്പജററ്റർ 

( ില്ലാ ശുെിതവമിഷനുകള്) 

5 755 

7 ടക്േവ്ർ 1 730 

8 ഓഫീ ് അറ്റൻേന്റ് 1 675 

9 ഓഫീ ് അറ്റൻേന്റ് 

( ില്ലാ ശുെിതവമിഷൻ) 

4 675 

10 കാഷയല്  വീപ്പർ 3 8,000 

ക്േതിമാ

 ം 

11 കാഷയല്  വീപ്പർ 

( ില്ലാ ശുെിതവമിഷനുകള്) 

3 8,000 

ക്േതിമാ

 ം 

 


