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1. ആമുഖന

സനസതോന  സര്കതോര്  ജതീവനകതോര്കസ  അനുവദട്രിച  2014  കല  10-ാം
ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ  ആനുകുലശ്യങ്ങള്,  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രി

ജതീവനകതോര്കസ ബതോധകമതോകട്രികകതോണസ നതോളട്രിതുവകര സര്കതോര് ഉത്തരവതോയട്രിടട്രില. 2009
കല മുന് ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികല അപേതോകതകള് പേരട്രിഹരട്രികകപടെതോത്തതതോണസ ഇതട്രിനസ

കതോരണന.

മുന്കതോല സര്കതോര് ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങള് ടട്രിഡയസ  ബതോധകമതോകട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രികന
അടെട്രിസതോനത്തട്രില്  സര്കതോര് ഉത്തരവസ പ്രതതീകട്രിച്ചുകകതോണസ  10-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന

ടട്രിഡയട്രില്  നടെപട്രിലതോക്കുന്നതട്രിനസ   29.02.2016-  കല  ടട്രിഡ  ജനറല്  കകകൌണ്സട്രില്
തതീരുമതോനട്രിച്ചു.  എന്നതോല്  സര്കതോര്  ഉത്തരവട്രികന  അഭതോവത്തട്രില്  പ്രസ്തുത  നടെപേടെട്രികസ

സതോധുതയട്രിലതോത്തതട്രിനതോല്,  ടട്രിഡയട്രികല ജതീവനകതോര്കസ അര്ഹമതോയ ശമ്പള/  കപേന്ഷന്
ആനുകൂലശ്യങ്ങളന,  പ്രപമതോഷന്  ആനുകൂലശ്യങ്ങളന  ലഭട്രിക്കുന്നതട്രിനസ  തടെസന  പനരട്രിടുന്ന

സതോഹചരശ്യമതോണസ നട്രിലവട്രിലുള്ളതസ.

ടട്രിഡയുകടെ തനതസ  ഫണട്രില് നട്രിന്നുമതോണസ  ജട്രിവനകതോരുകടെ ശമ്പളവന കപേന്ഷനുന
നല്കുന്നതസ എന്നതട്രിനതോല് ഇതുമതോയട്രി ബന്ധകപടസ സര്കതോരട്രിനസ സതോമ്പത്തട്രിക  ബതോധശ്യത

ഉണതോകുന്നട്രില.

പമല്പറഞ്ഞ  വസ്തുതകളകടെ  കവളട്രിചത്തട്രില്,  ടട്രിഡയുകടെ  പ്രധതോന  ചുമതലകള്,
ടട്രിഡയട്രികല തസട്രികകള്,  ടട്രിഡയട്രികല ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങള്  /  അപേതോകതകള് എന്നട്രിവ

സനബന്ധട്രിച വട്രിശദതോനശങ്ങള്,  ടട്രിഡയസ  ബതോധകമതോയ നട്രിയമങ്ങളപടെയുന,  ചടങ്ങളപടെയുന,
ഉത്തരവകളപടെയുന  അടെട്രിസതോനത്തട്രില്  പേരട്രിപശതോധട്രിചസ,  ടട്രിഡയട്രില്  ശമ്പള/  കപേന്ഷന്

പേരട്രിഷ്കരണന  അടെട്രിയന്തട്രിരമതോയട്രി  നടെപട്രിലതോപകണതട്രികന  ആവശശ്യകതയതോണസ  ഈ
റട്രിപപതോര്ടട്രില് പ്രതട്രിപേതോദട്രിക്കുന്നതസ.

2. തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രിയുകടെ രൂപേതീകരണവന, ചുമതലകളന

തട്രിരുവനന്തപുരന  നഗര  വട്രികസനത്തട്രിനസ  പവണട്രി   1970  ല്  തയതോറതോകട്രിയ

മതോസര്പതോന് 21.06.1971 ല് സര്കതോര് അനഗതീകരട്രിച്ചുത്തരവതോയട്രി. പതോനട്രികല നട്രിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നടെപട്രിലതോപകണതസ  വട്രിവട്രിധ  സര്കതോര്  വകുപ്പുകളന  അര്ദ്ധ  സര്കതോര്

സതോപേനങ്ങളമതോയതട്രിനതോല്  കതോലതതോമസവന  സതോപങ്കേതട്രിക  ബുദ്ധട്രിമുട്ടുകളന
അനുഭവകപടതട്രിനതോല് തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരത്തട്രികനയുന ചുറ്റുമുള്ള പേഞതോയത്തുകളകടെയുന

നഗരസനവട്രിധതോന തതോല്പരശ്യങ്ങള് പേരട്രിരകട്രിചസകകതോണസ സമഗമതോയ വട്രികസന പേദ്ധതട്രികള്
ആവട്രിഷ്കരട്രിചസ  നടെപട്രിലതോകതോന് അധട്രികതോരന  നല്കട്രികകതോണസ  1108 കല നഗരസനവട്രിധതോന
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ചടങ്ങളട്രികല  44 ാം  വകുപസ  (1) ാം  ഉപേ വകുപസ പ്രകതോരന  1974  ഏപ്രട്രില് മതോസന  29 ാം

തതീയതട്രിയട്രികല  GO(MS)No.99/74/LA&SWD  ഉത്തരവസ  പ്രകതോരന  തട്രിരുവനന്തപുരന
നഗരതോസൂത്രണ ടസസ രൂപേതീകരട്രിച്ചു.

തുടെര്ന്നസ കൂടുതല് അധട്രികതോരങ്ങപളതോടെസ കൂടെട്രി 1980 പമയസ മതോസന 15 ാം തതീയതട്രിയട്രികല

GO(MS)111/1980/LA&എസസ.ഡബട്രിയു.ഡട്രി.  ഉത്തരവസ  അനുസരട്രിചസ  തട്രിരുവനന്തപുരന
വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രി നട്രിലവട്രില് വന്നു.

വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രിയുകടെ മുഖശ്യചുമതലകള്

• നട്രിശട്രിത കതോലയളവട്രികല വട്രികസനസതോധശ്യതകള് കണകട്രികലടുത്തസ നഗരത്തട്രിനുന

പ്രതോന്തപ്രപദശങ്ങള്ക്കുന  പവണട്രിയുള്ള  സമഗമതോയ  മതോസര്  പതോനുകള്,  വട്രിവട്രിധ
പ്രപദശങ്ങള്കസ  പവണട്രിയുള്ള  വട്രിശദ  നഗരതോസൂത്രണ  പേദ്ധതട്രികള്  എന്നട്രിവ

ആവട്രിഷ്കരട്രിചസ  അവയട്രില്  നട്രിന്നസ  മുന്ഗണനതോടെട്രിസതോനത്തട്രില്  പേദ്ധതട്രികള്
കതരകഞ്ഞടുത്തസ നടെപട്രിലതോക്കുക.

• അപതതോറട്രിറട്രി  പ്രപദശത്തസ  നടെക്കുന്ന  സസ്വകതോരശ്യ  പമഖലയട്രിപലയുന  കപേതോതു

പമഖലയട്രിപലയുന  വട്രിവട്രിധ  വട്രികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നഗരതോസൂത്രണ
പേദ്ധതട്രികളകടെ  മതോര്ഗ്ഗപരഖയനുസരട്രിചസ  നട്രിയനട്രിക്കുക.  വട്രിവട്രിധ  വകുപ്പുകളകടെയുന

ഏജന്സട്രികളകടെയുന നട്രിര്മതോണ വട്രികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏപകതോപേട്രിപട്രിക്കുക.

• തപദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സതോപേനങ്ങള്കസ  സതോധതോരണ  ഗതട്രിയട്രില്  നടെപട്രിലതോകതോന്
പ്രയതോസമുള്ള വട്രികസന പ്രക്രട്രിയകള്കസ മുന്ഗണന നല്കട്രി നടെപട്രിലതോക്കുക.

3. തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രിയസ തസട്രികകള് സൃഷട്രിക്കുന്നതട്രിനുള്ള 

അധട്രികതോരന

സര്കതോര്  ഉത്തരവസ  (കകകയഴുത്തസ)നന.22/84/എല്.എ&എസസ.ഡബട്രിയ.ഡട്രി
തതീയതട്രി  31.01.1984  പ്രകതോരന നട്രിലവട്രില് വന്ന തട്രിരുവനന്തപുരന വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രി

റൂള്സസ  ചടന  18  പ്രകതോരന  1800  രൂപേ  വകര  അടെട്രിസതോന  ശമ്പളന  ഉള്ള  തസട്രികകള്
സൃഷട്രിക്കുവതോന് ടട്രിഡയസ അധട്രികതോരന നല്കട്രിയട്രിരുന്നു. 1800 രൂപേയസ മുകളട്രില് അടെട്രിസതോന

ശമ്പളമുള്ള  തസട്രികകള്  സര്കതോര്  അനുമതട്രിപയതോകടെ  സൃഷട്രിക്കുവതോനുന  അനുമതട്രി
നല്കട്രിയട്രിരുന്നു.

4. ടട്രിഡയട്രികല ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങളന, അനുബന്ധ വട്രിഷയങ്ങളന 

പമല്  പേറഞ്ഞ  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രി  റൂള്സസ  ചടന  18  പ്രകതോരന  ടട്രിഡ

ജതീവനകതോരുകടെ  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രിനസ  സര്കതോരട്രികന  മുന്കൂടട്രിയുള്ള  അനുമതട്രി
പതടെണകമന്നുന  നട്രിഷ്കര് ഷട്രിചട്രിരുന്നു.  ഇതനുസരട്രിചസ  കതോലതോകതോലങ്ങളട്രില്  നടെപട്രിലതോകട്രിയ
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ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങളകടെ  ആനുകൂലശ്യന  ടട്രിഡ  ജതീവനകതോര്ക്കുന  അനുവദട്രിചട്രിട്ടുണസ.  6-ാം

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങള് മുതലുള്ള പ്രസക്തമതോയ ഉത്തരവകളതോണസ ഓഡട്രിറസ  പേരട്രിപശതോധനതോ
വട്രിപധയമതോകട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ .

i. 6-ാം  ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന - ജട്രി.ഒ.(പേട്രി) നന.600/93/ഫട്രിന് തതീയതട്രി 25.9.1993,

ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)  നന.930/93(2)/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി  08.12.1993  എന്നട്രിവ  പ്രകതോരന
സനസതോന സര്കതോര് ജതീവനകതോര്കസ നടെപട്രിലതോകട്രിയ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികന

ആനുകൂലശ്യന  21.02.1994  കല ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടെട്രി.)  നന.766/94/എല്.എ.ഡട്രി.  എന്ന
സര്കതോര്  ഉത്തരവസ  പ്രകതോരമതോണസ  ടട്രിഡ  ജതീവനകതോര്കസ  അനുവദട്രിചതസ.  ശമ്പള

പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികന  ആനുകൂലശ്യന  ടട്രിഡ  ജതീവനകതോര്കസ  കൂടെട്രി  ബതോധകമതോക്കുന്നു
എന്നതോണസ ഉത്തരവട്രില് സൂചട്രിപട്രിക്കുന്നതസ.  തസട്രികകളകടെ എണന,  ജതീവനകതോരുകടെ

വട്രിവരന എന്നട്രിവ അനുബന്ധമതോയട്രി പചര്ത്തട്രിരുന്നട്രില. അതട്രിനതോല് തകന്ന ടട്രിഡയുകടെ
എസതോബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകതോരന  ഉള്ള  മുഴുവന്  ജതീവനകതോര്ക്കുന  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവട്രികന ആനുകൂലശ്യന ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ.

ii. 7ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  -  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടെട്രി.)  നന.3000/98/ഫട്രിന്  തതീയതട്രി
25.11.1998  പ്രകതോരന   സനസതോന  സര്കതോര്  ജതീവനകതോര്കസ  നടെപട്രിലതോകട്രിയ

ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികന  ആനുകൂലശ്യന  01.02.1999  കല  ജട്രി.ഒ.(ആര്.ടെട്രി.)
നന.393/99/എല്.എ.ഡട്രി.  എന്ന  സര്കതോര്  ഉത്തരവസ  പ്രകതോരമതോണസ  ടട്രിഡ

ജതീവനകതോര്കസ  അനുവദട്രിചതസ.  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികന  ആനുകൂലശ്യന  ടട്രിഡ
ജതീവനകതോര്കസ  കൂടെട്രി  ബതോധകമതോക്കുന്നു എന്നതോണസ  ഉത്തരവട്രില് സൂചട്രിപട്രിക്കുന്നതസ.

തസട്രികകളകടെ  എണന,  ജതീവനകതോരുകടെ  വട്രിവരന  എന്നട്രിവ  അനുബന്ധമതോയട്രി
പചര്ത്തട്രിടട്രില. അതട്രിനതോല് തകന്ന ടട്രിഡയുകടെ എസതോബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് പ്രകതോരന

ഉള്ള എലതോ ജതീവനകതോര്ക്കുന പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്രികന ആനുകൂലശ്യന ലഭട്രിചട്രിട്ടുണസ.

iii. അധട്രിക  തസട്രികകള്  നട്രിര്ത്തലതോകട്രിയതസ  -  ടട്രിഡയുകടെ  1999  കല
എസതോബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് പ്രകതോരന 95 തസട്രികകളതോണസ നട്രിലവട്രിലുണതോയട്രിരുന്നതസ.

ഇതട്രില്  22  എണന ഒഴട്രിഞ്ഞസ കട്രിടെക്കുകയതോയട്രിരുന്നു.  തുടെര് വര്ഷങ്ങളട്രില് ചുവകടെ
പേറയുന്ന ഉത്തരവകള് പ്രകതോരന ആകക 19 തസട്രികകള് സര്കതോര് നട്രിര്ത്തലതോകട്രി.

a) ജട്രി.ഒ(ആര്.ടെട്രി)  നനപേര്  104/2000/  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  തതീയതട്രി

6.1.2000 ഉത്തരവസ - 1999 കല പകരള മുനട്രിസട്രിപതോലട്രിറട്രി ബട്രില്ഡട്രിനഗസ റൂള്സസ
നട്രിലവട്രില് വന്നതട്രികന തുടെര്ന്നസ ടട്രിഡയട്രില്  17 തസട്രികകള് അധട്രികമതോകണന്നസ

കകണത്തട്രിയട്രിട്ടുണസ.  കഡപേഡ്യൂടട്രി  ഠകൌണ് പതോനര്(1  എണന),  അസട്രിസനസ  ഠകൌണ്
പതോനര്(2 എണന),  കസകന്  ഓഫതീസര്(1 എണന),  ബട്രില്ഡട്രിനഗസ
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ഇന്കസ്പെക്ടര്(4 എണന),  ഡതോഫസസതോന്  പഗഡസ  1  (2  എണന),  ഡതോഫസസതോന്

പഗഡസ  11/സര്വയര്  പഗഡസ  11(2  എണന),  സതീനട്രിയര്  പഗഡസ
അസട്രിസനസ(1 എണന),  അസട്രിസനസ  പഗഡസ  1(1  എണന),  അസട്രിസനസ  പഗഡസ

11(1  എണന),  കചയട്രിന്മതോന്(1  എണന),  പേഡ്യൂണ്  (1  എണന)  എന്നട്രിവയതോണസ
അധട്രികമതോകണന്നസ കകണത്തട്രിയ തസട്രികകള്.

അധട്രികമതോകണന്നസ  കകണത്തട്രിയവയട്രില്  8  തസട്രികകള് ഉടെന്പ്രതോബലശ്യത്തട്രില്

നട്രിര്ത്തലതോകട്രിയട്രിട്ടുണസ. ഇവയുകടെ വട്രിശദതോനശന ചുവകടെ നല്കുന്നു.

ക്രമ നന തസട്രികകള് എണന

1 കസകന് ഓഫതീസര് 1

2 ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 1 1

3 ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 11 1

4 സതീനട്രിയര് പഗഡസ അസട്രിസനസ 1

5 അസട്രിസറനസ പഗഡസ 11 1

6 പേഡ്യൂണ് 1

7 ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 1 (29.2.2000 മുതല്) 1

8 ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 11 ( 29.2.2000 മുതല്) 1

ആകക 8

ചുവകടെ  സൂചട്രിപട്രിക്കുന്ന  തസട്രികകള്  തതോലതോലട്രിക  അടെട്രിസതോനത്തട്രില്
തട്രിരുവനന്തപുരന നഗരസഭയട്രിപലകസ പുനര്വട്രിനശ്യസട്രിച്ചു. 

ക്രമ നന തസട്രികകള് എണന

1 അസട്രിസനസ കഠകൌണ് പതോനര് 2

2 ബട്രില്ഡട്രിനഗസ ഇന്കസ്പെക്ടര് 4

3 അസട്രിസനസ പഗഡസ 1 1

4 കചയട്രിന്മതോന് 1

ആകക 8

പമല്  ഉത്തരവട്രില്  അധട്രികമതോകണന്നസ  കകണത്തട്രിയ  കഡപേഡ്യൂടട്രി  കഠകൌണ്  പതോനര്

തസട്രിക  അപബതോളട്രിഷസ  കചയ്യുകപയതോ  പുനര്  വട്രിനശ്യസട്രിക്കുകപയതോ  കചയ്യുന്നതതോയട്രി  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവട്രില് സൂചനയട്രില. എന്നതോല് കഡപേഡ്യൂടട്രി കഠകൌണ് പതോനറുകടെ ഒരു തസട്രിക ടട്രിഡയട്രില്

സര്പസസ ആകണന്നസ ഉത്തരവട്രില് വശ്യക്തമതോകട്രിയട്രിട്ടുണസ. 
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b) ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)28/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  5.2.2001

ഉത്തരവസ - 1994 കല പേഞതോയത്തസ രതോജസ ആക്ടസ, 1994 കല പകരള മുനട്രിസട്രിപല്
ആക്ടസ  എന്നട്രിവ  നട്രിലവട്രില്  വന്നതട്രികനത്തുടെര്ന്നസ  തപദ്ദേശ

സസ്വയനഭരണസതോപേനങ്ങള്കസ  അധട്രികതോരങ്ങള്  കകമതോറട്രിയതട്രിനതോലുന
ജനകതീയതോസൂത്രണത്തട്രികന  ഫലമതോയുന  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രികളകടെ

പജതോലട്രിഭതോരന  കുറഞ്ഞതസ  കകതോണന  അപതതോറട്രിറട്രികളകടെ  സതോമ്പത്തട്രികകചലവസ
വര്ദ്ധട്രിചതട്രിനതോലുന  ജട്രി.ഒ.(എന.എസസ)28/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി

5.2.2001  പ്രകതോരന  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രിയട്രികല  ഒഴട്രിഞ്ഞസ
കട്രിടെന്നട്രിരുന്ന  ചുവകടെ  സൂചട്രിപട്രിക്കുന്ന  തസട്രികകള്  ഉടെന്  പ്രതോബലശ്യത്തട്രില്

സര്കതോര് റദ്ദേസ കചയ. വട്രിശദതോനശങ്ങള് ചുവകടെ.

ക്രമ നന തസട്രികകള് എണന

1 എകട്രികഡ്യൂടതീവസ എഞട്രിനതീയര് 1

2 കഡപേഡ്യൂടട്രി ഠകൌണ് പതോനര് 1

3 ആര്കട്രികടെകസചറല് ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ I 1

4 ആര്കട്രികടെകസചറല് ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ II 4

5 ഓവര്സട്രിയര് പഗഡസ  III 1

6 സര്കവയര് പഗഡസ  II 1

7 പടസര് 2

ആകക 11

പമല്പറഞ്ഞ തസട്രികകള് നട്രിര്ത്തലതോകട്രിയതട്രികന തുടെര്ന്നസ  2002, 2003, 2004
വര്ഷങ്ങളട്രികല  എസതോബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകതോരന   യഥതോക്രമന  75,72,68

തസട്രികകളതോണസ ഉള്കപടട്രിട്ടുള്ളതസ. ഇതട്രില് അവശ്യക്തത നട്രിലനട്രില്ക്കുന്നു.

iv. 8ാം ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന  -  ജട്രി.ഒ(ആര്.ടെട്രി)നമ്പര് 2265/ 06 എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി
തതീയതട്രി 22.9.2006 പ്രകതോരമതോണസ ടട്രിഡ ജതീവനകതോര്കസ 8ാം ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന

ബതോധകമതോകട്രിയതസ.  2004  കല   ടട്രിഡ എസതോബട്രിഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള് പ്രകതോരന  68
തസട്രികകള്  നട്രിലനട്രില്കക,  ആകക  47  തസട്രികകള്കതോണസ  8ാം  ശമ്പള

പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികന  ആനുകൂലശ്യന  അനുവദട്രിചട്രിട്ടുള്ളതസ.  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ
ഉത്തരവട്രിപനതോകടെതോപന  ഉള്കപടുത്തട്രിയട്രിട്ടുള്ള  അനഗതീകരട്രിച  തസട്രികകളകടെ

അനുബന്ധന ചുവകടെ നല്കുന്നു.
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ക്രമ
നന പപേരുന തസട്രികയുന

പ്രതീ
റട്രികവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്

റട്രികവസസഡസ
കസ്കെയട്രില്

കഡപേഡ്യൂപടഷനതോ
പണതോ അലപയതോ

1 വട്രി.വട്രി. കൃഷ്ണരതോജന്, കസക്രടറട്രി 14000-18000 23200-31150 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

2 ബട്രി.വട്രിന്കസനസ, ചതീഫസ 
എന്ജട്രിനതീയര് 14000-18000 23200-31150 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

3 എസസ.ദട്രിപനഷസ, കഠകൌണ് പതോനര് 10000-15150 16650-23200 ടട്രിഡ സതോഫസ

4 ആര്.അജട്രിതസ, എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എന്ജട്രിനതീയര്

10000-15150 16650-23200 ടട്രിഡ സതോഫസ

5 പേട്രി.ബട്രി.പ്രപമതോദസ, അസട്രി.എകട്രി. 
എന്ജട്രിനതീയര് 7450-11475 12250-19800 ടട്രിഡ സതോഫസ

6 എ.എസസ.ബതീന-
അസട്രി.എകട്രി.എന്ജട്രിനതീയര്

7450-11475 12250-19800 ടട്രിഡ സതോഫസ

7 എന.എ.മസൂന, കഡപേഡ്യൂടട്രി കഠകൌണ് 
പതോനര് 7450-11475 12250-19800 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

8 ഐ.മട്രിനട്രി.അസട്രി. എഞട്രിനതീയര് 6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സതോഫസ

9 മതോമന് പജതോസഫസ, അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്

6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സതോഫസ

10 മരട്രിയ ജതോസട്രിന്,അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര് 6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സതോഫസ

11 ടെട്രി.ആര്. ഹരട്രിപ്രസതോദസ, അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്

6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സതോഫസ

12 വട്രി.പേട്രി.അസതീസസ, അസട്രി.കഠകൌണ് 
പതോനര് 6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സതോഫസ

13 ബട്രി.ഗതീത, അസട്രിസനസ കഠകൌണ് 
പതോനര്

6675-10550 11070-18450 ടട്രിഡ സതോഫസ

14 എസസ.സപന്തതോഷസ, ഫട്രിനതോന്സസ 
ഓഫതീസര് 10000-15150 16550-23200 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

15 അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ ആനസ കറകവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

7200-11400 11910-19350 പവകനസ

16 പമരട്രി ജൂഡട്രിത്തസ, കസകന് 
ഓഫതീസര് 6500-10550 10790-18000 ടട്രിഡ സതോഫസ

17 കുമതോരട്രി ജയശതീ, സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
അസട്രിസനസ

5500-9075 9191-15510 ടട്രിഡ സതോഫസ
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18 എ. മുഹമദസ ഹതോഷട്രിന, സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ അസട്രിസനസ 5500-9075 9190-15510 ടട്രിഡ സതോഫസ

19 എ.ഹകട്രിന, സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
അസട്രിസനസ

5500-9075 9190-15510 ടട്രിഡ സതോഫസ

20 കബവട്രിന് കപേപരര, സതീനട്രിയര് പഗഡസ
അസട്രിസനസ 5500-9075 9190-15510 ടട്രിഡ സതോഫസ

21 സട്രി.ആര്.ശശട്രിധരന്, സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ അസട്രിസനസ

5500-9075 9190-15510 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

22 എസസ.അബ്ദുല് ഹമതീദസ ഖതോന്, 
അസട്രിസനസ പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

23 എസസ.കക.സതോയര്പദവന് നതോയര്, 
അസട്രിസനസ പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

24 എ.സബതീന, അസട്രിസനസ പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

25 പേട്രി.രതോപജഷസ കുമതോര്, അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

26 എല്. സൂരശ്യനതോരതോയണന്, 
അസട്രിസനസ പഗഡസ 11

4000-6090 6680-10790 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

27 എസസ.ഷതോമ, അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 4000-6090 6680-10790 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

28 ബട്രി.ആര്. സുപരഷസ, അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 11 4000-6090 6680-10790 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

29 അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 4000-6090 6680-10790 പവകനസ

30 പേട്രി.ലളട്രിതതോമ, സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
കടെപേട്രിസസ

5500-9075 9191-15510 ടട്രിഡ സതോഫസ

31 എ. നുജ, കടെപേട്രിസസ പഗഡസ 11 3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

32
ടെട്രി.കക.ബതീനട്രിഷസ, 
ആര്കട്രികടെകസചറല് ഡതോഫസസതോന് 
പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 പവകനസ

33 എ.രതോധതോകൃഷ്ണന് നതോയര്,  
ഓവര്സട്രിയര് ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 1 4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

34 രതോജ പഗതോപേതോല പേട്രിള്ള, ഓവര്സട്രിയര്
ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 1

4600-7125 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

35 ഓവര്സട്രിയര് ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 11 4600-7125 7990-12930 പവകനസ

36
എ.പേട്രി. പസതോസട്രിയ,      
ഓവര്സട്രിയര് ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 
11

3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപടഷന്
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37 പശതോഭകുമതോരട്രി, ഓവര്സട്രിയര് 
ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 11 3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

38 ആര്.ചന്ദ്രന്, ഓവര്സട്രിയര് 
ഡതോഫസസതോന് പഗഡസ 111

3590-5400 5930-9590 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

39 ആര്.പഗതോപേട്രിനതോഥന്, പേഡ്യൂണ് 2610-3680 4300-5930 ടട്രിഡ സതോഫസ

40 വട്രി.വട്രിജയന് നതോയര്,പേഡ്യൂണ് 2610-3680 4300-5930 ടട്രിഡ സതോഫസ

41 എ.ശതീവര്ദ്ധനന് നതോയര്, പേഡ്യൂണ് 2610-3680 4300-5930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

42 എ.നൂര് മുഹമദസ, ഡപഫദതോര് 2650-4150 4400-6680 ടട്രിഡ സതോഫസ

43
പേട്രി.റനലതോ ബതീവട്രി, 
പകതോണ്ഫട്രിഡന്ഷശ്യല് അസട്രിസനസ, 
പഗഡസ 1

4600-8000 7990-12930 കഡപേഡ്യൂപടഷന്

44 സട്രി.രതോജന്, കഡവര് പഗഡസ II 3050-5230 4990-7990 പവകനസ

45 ആനണട്രി കമപഖല്, പറതോണട്രിപയതോ 
ഓപപററര് 2650-4150 4400-6680 ടട്രിഡ സതോഫസ

46 എ.ടെട്രി.ആബതോനനസ, സര്വയര് പഗഡസ
11

3590-5400 5930-9590 പവകനസ

47
എല്.കൃഷ്ണകുമതോരട്രി, ഇന്ഫര്പമഷന് 
അസട്രിസനസ കന കടെലട്രിപഫതോണ് 
ഓപപററര്

3350-5275 5510-8590 ടട്രിഡ സതോഫസ

പമല്പറഞ്ഞ  47  തസട്രികകളട്രില്  26  ഉന  കഡപേഡ്യൂപടഷന്  അകലങ്കേട്രില്  പവകനസ

ആയട്രിരുന്നു.ടട്രിഡ  ജതീവനകതോര്  21  പപേര്  മതോത്രമതോയട്രിരുന്നു.ടട്രിഡ  കസക്രടറട്രിയുകടെ
06.04.2006,  20.05.2006,  11.07.2006  എന്നതീ  തതീയതട്രികളട്രികല

എ 1/1264/ടട്രിഡ  നനപേര്  കപ്രതോപപതോസലട്രില്  (ടട്രിഡയട്രില്  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന
അനുവദട്രിചസ  കകതോണള്ള  ജട്രി.ഒ(ആര്.ടെട്രി)നനപേര്  2265/06  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി

തതീയതട്രി 22.9.2006 ഉത്തരവട്രികല സൂചന 4) ഉള്കപടുത്തട്രിയ തസട്രികകള്കതോണസ
ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണ ആനുകൂലശ്യന അനുവദട്രിചതസ.

v. 9-ാംശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  -  ജട്രി.ഒ  (എന.എസസ)  നനപേര്  304/2011/

എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  06.12.2011  പ്രകതോരമതോണസ  ടട്രിഡ  ജതീവനകതോര്കസ
9-ാം ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന ബതോധകമതോകട്രിയതസ. ഇതസ സനബന്ധട്രിച വട്രിശദതോനശങ്ങള്

ചുവകടെ നല്കുന്നു
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ക്രമ
നന തസട്രികകള്

തസട്രികക
ളകടെ

എണന

പ്രതീ
റട്രികവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്

റട്രികവസസഡസ
കസ്കെയട്രില്

* പപേഴ്സണല്
കസ്കെയട്രില്

1
അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ 
ആനസ കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

1 11910-19350 NIL 20740-36140

2 കസകന് ഓഫതീസര് 1 10790-18000 NIL 18740-33680

3 സതീനട്രിയര്പഗഡസ 
അസട്രിസനസ 3 9190-15510 NIL 16180-29180

4 സതീനട്രിയര് പഗഡസ 
കടെപട്രിസസ

1 9190-15510 NIL 16180-29180

5 അസട്രിസനസ പഗഡസ 11 1 6680-10790 NIL 11620-20240

6 ഡപഫദതോര് 1 4630-7000 8730-13540

7 കഠകൌണ് പതോനര് 1 16550-23200 36140-49740

8 എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര് 1 16550-23200 36140-49740

9
അസട്രിസനസ 
എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്

3 12350-19800 21240-37040

10 കഡപേഡ്യൂടട്രി കഠകൌണ് 
പതോനര്

1 12250-19800 21240-37040

11 അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര് 4 11070-18450 20740-36140

12 അസട്രിസനസ കഠകൌണ് 
പതോനര്

1 11070-18450 20740-36140

13 സര്വയര് പഗഡസ 11 1 7480-11910
(TBHG) 13210-22360

ആകക 20

*(അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറതീവസ & കറവനഡ്യൂ ഓഫതീസര്(1), കസകന് ഓഫതീസര്(1),സതീനട്രിയര്
പഗഡസ അസട്രിസനസ(3),അസട്രിസനസ പഗഡസ  11 (1),സതീനട്രിയര് പഗഡസ കടെപട്രിസസ(1)

എന്നട്രിങ്ങകന  2009  നസ മുമ്പതോയട്രി ടട്രിഡ സര്വതീസട്രില് പ്രപവശട്രിചസ  കസക്രപടറട്രിയറസ
പേതോപറണട്രില് തുടെര്ന്നസ വന്നവര്കസ പപേഴ്സണല് കസ്കെയട്രില്  അനുവദട്രിച്ചു.)

പമല്  പേടട്രികയട്രില്  ടട്രിഡയട്രില്    കഡപേഡ്യൂപടഷന്  വശ്യവസയട്രില്  ജതീവനകതോര്

പജതോലട്രിപനതോകട്രിയട്രിരുന്ന തസട്രികകള് ഉള്കപടുത്തട്രിയട്രിടട്രില.
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പമല്പറഞ്ഞ  20  തസട്രികകള്കസ  പുറകമ  ജട്രി.ഒ(എന  എസസ)

നന.311/2012/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി  തതീയതട്രി  28.11.2012  പ്രകതോരന  തതോകഴപറയുന്ന
മൂന്നസ തസട്രികകള്കസ കൂടെട്രി പേട്രിന്നതീടെസ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിച്ചു.

ക്രമ
നന തസട്രിക തസട്രികകളകടെ

എണന
പ്രതീ റട്രികവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്
റട്രികവസസഡസ

കസ്കെയട്രില്

1 ചതീഫസ എഞട്രിനതീയര് 1 23200-31150 42640-58640

2 കഡവര് പഗഡസ I 1 6080-9830 10480-18300

3 പറതോണട്രിപയതോ ഓപപററര് 1 4630-7000 8730-13540

ടട്രിഡയുകടെ  2009  കല  എസതോബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകതോരന  68  തസട്രികകള്
നട്രിലനട്രില്കകയതോണസ  പമല്പറഞ്ഞ  23  തസട്രികകള്കസ  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന

അനുവദട്രിചതസ.  പകരള  സനസതോന  ഓഡട്രിറസ  വകുപസ  ഡയറക്ടറുകടെ  20.03.2012,
06.06.2016  തതീയതട്രികളട്രികല കക.എസസ.എ  23825/ആര്  1/2011  നന കത്തുകള്

പ്രകതോരന പ്രസ്തുത ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണ ഉത്തരവട്രികല അപേതോകതകള് സര്കതോരട്രികന
അറട്രിയട്രിചട്രിട്ടുണസ.

5. എസതോബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകതോരമുള്ള  എലതോ  തസട്രികകള്ക്കുന  

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചട്രിടട്രില

പമല്  വട്രിശദതീകരട്രിചതട്രില്  നട്രിന്നുന  2004,  2009  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണങ്ങളട്രില്
ടട്രിഡയട്രികല  എസതോബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകതോരമുള്ള  എലതോ  തസട്രികകള്ക്കുന

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന  അനുവദട്രിചട്രിടട്രില  എന്നസ  കതോണുന്നു.  2004-ല്  47  തസട്രികകള്ക്കുന,
2009-ല് 23 തസട്രികകള്ക്കുമതോണസ ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചതസ.

ഖണട്രിക  3  ല്  സൂചട്രിപട്രിച  പ്രകതോരന  ജട്രി.ഒ(ആര്.ടെട്രി)നനപേര്  104/2000/

എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  6.1.2000  കല സര്കതോര് ഉത്തരവട്രിലൂകടെ  17  തസട്രികകള്
അധട്രികമതോകണന്നസ കകണത്തുകയുന ആയതട്രില് 8  എണന റദ്ദു കചയ്യുകയുന,  തുടെര്ന്നസ ജട്രി.ഒ.

(എന.എസസ)28/2001/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  5.2.2001  പ്രകതോരന  ഒഴട്രിഞ്ഞസ
കട്രിടെന്നട്രിരുന്ന  11  തസട്രികകള്  റദ്ദേസ  കചയ്യുകയുന  കചയ്ത  പശഷന  സര്കതോര്  ടട്രിഡയട്രികല

ഏകതങ്കേട്രിലുന  തസട്രികകള് നട്രിര്ത്തലതോക്കുകപയതോ  അപബതോളട്രിഷസ  കചയ്യുകപയതോ  കചയ്തട്രിടട്രില.
2006  നസ  പശഷന  ടട്രിഡ  സര്വതീസട്രില്  പുതട്രിയ  നട്രിയമനങ്ങള്  നടെകതോതട്രിരുന്നതട്രിനതോല്

നട്രിലവട്രിലുണതോയട്രിരുന്ന  ഒഴട്രിവകള്  കഡപേഡ്യൂപടഷന്  വഴട്രിയതോണസ  നട്രികത്തട്രിയട്രിരുന്നതസ.
എന്നതോല്  06.06.2015  കല  ടട്രിഡ കതോരശ്യ  നട്രിര്വതോഹക സമട്രിതട്രി  മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ്

സര്വതീസസ  ബതോധകമതോക്കുവതോന്  തതീരുമതോനട്രിച  പശഷന  മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല്,എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ
വട്രിഭതോഗങ്ങളട്രിപലകസ  പകരള  പേബട്രികസ  സര്വതീസസ  കമതീഷന് വഴട്രി  പുതട്രിയ  നട്രിയമനങ്ങള്
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നടെത്തുകയുന കചയ്തട്രിട്ടുണസ.

6. 10-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന - സര്കതോര് അനുവതോദന ഇലതോകത നടെപട്രിലതോകട്രി

1.07.2014  മുതല്  പ്രതോബലശ്യത്തട്രില്  സര്കതോര്  ജതീവനകതോര്കസ,  10-ാം

ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണന  അനുവദട്രിചട്രിരുന്നു.  മുന്കതോല  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണങ്ങള്  ടട്രിഡയസ
ബതോധകമതോകട്രിയട്രിട്ടുള്ളതട്രികന  അടെട്രിസതോനത്തട്രില്,  സര്കതോര്  ഉത്തരവസ

പ്രതതീകട്രിച്ചുകകതോണസ,  10-ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  ടട്രിഡയട്രില്  നടെപട്രിലതോക്കുന്നതട്രിനസ
29.02.2016  ല്  ടട്രിഡ  ജനറല്  കകകൌണ്സട്രില്  തതീരുമതോനട്രിച്ചു.  എന്നതോല്  സര്കതോര്

ഉത്തരവട്രികന അഭതോവത്തട്രില് ഈ നടെപേടെട്രികസ സതോധുത ഇല.

7. 10-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണനടെപേടെട്രികളകടെ നട്രിലവട്രികല സട്രിതട്രി

31.03.2016  കല  എ 1/226/2016/ടട്രിഡ  നന  കത്തസ  പ്രകതോരന  10-ാം  ശമ്പള
പേരട്രിഷ്കരണന  നടെപട്രിലതോക്കുന്നതട്രിനസ,  ടട്രിഡ  സര്കതോരട്രിനസ  കപ്രതോപപതോസല്  സമര്പട്രിച്ചു.

ഇതട്രിപന്മേല് 22.10.2016, 06.02.2018, 18.04.2018 തതീയതട്രികളട്രികല കത്തുകള് പ്രകതോരന,
ടട്രിഡയുകടെ  സര്വതീസസ  റൂള്സസ,  നട്രിയമനരതീതട്രി,  വതോര്ഷട്രിക  കണക്കുകള്,  ഓഡട്രിറസ

റട്രിപപതോര്ട്ടുകള്, അനഗതീകൃത തസട്രികകള്, ശമ്പള കസ്കെയട്രിലുകള്, നട്രിലവട്രിലുള്ള ജതീവനകതോര്,
തസട്രികകളകടെ  പുന:ക്രമതീകരണന,  ഒഴട്രിവകള്  പേട്രി.എസസ.സട്രി  യസ  റട്രിപപതോര്ടസ  കചയ്തതസ,

തസട്രികകളകടെ പുനര് നതോമകരണന/ഡതീപഗഡസ കചയല്, പ്രപമതോഷനുകള്, എസതോബട്രികഷ്മെനസ
കഷഡഡ്യൂള്,  സര്കതോര്  അനുമതട്രി  ഇലതോകത  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  അനുവദട്രിചതട്രിനുള്ള

വട്രിശദതീകരണന  തുടെങ്ങട്രിയ  വട്രിവരങ്ങള്  ടട്രിഡപയതോടെസ  ആവശശ്യകപടുകയുന,  ടട്രിഡ  ആയവ
സമര്പട്രിക്കുകയുന  കചയ്തട്രിട്ടുണസ.  തുടെര്ന്നസ  01.01.2019-ല്  പുതുകട്രിയ  പ്രപപതോസല്

സമര്പട്രികതോന് സര്കതോര് ആവശശ്യകപടുകയുന, 12.03.2019-ല് ആയതസ സമര്പട്രിക്കുകയുന
കചയ്തട്രിട്ടുണസ.

8. ടട്രിഡയട്രില് പകരള മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ് സര്വതീസസ റൂള്സസ നടെപട്രിലതോകല്

ജട്രി.ഒ(എന.എസസ).നന.304/2011/എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി തതീയതട്രി 06.12.2011 പ്രകതോരന

2009  ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന ടട്രിഡ ജതീവനകതോര്കസ അനുവദട്രിചപപതോള് ടട്രിഡയട്രില് പകരള
മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ് സര്വതീസസ പ്രകതോരമുള്ള സതോഫസ പേതോപറണ് നടെപട്രിലതോക്കുവതോന് ടട്രിഡ

ജനറല് കകൌണ്സട്രില് തതീരുമതോനന കകകകതോള്ളണകമന്നസ സര്കതോര് നട്രിര്പദ്ദേശട്രിചട്രിരുന്നു.

ഇതനുസരട്രിചസ  06.06.2015  കല  കതോരശ്യനട്രിര്വതോഹക  സമട്രിതട്രി  തതീരുമതോനപ്രകതോരന
പുനക്രമതീകരട്രിച തസട്രികകളകടെ വട്രിശദതോനശങ്ങള് ചുവകടെ പചര്കന്നു.
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ക്രമ
നന

മുനട്രിസട്രിപല്
പകതോമണ്
സര്വതീസസ

ബതോധകമതോകട്രിയ
തട്രിനസ മുന്പുള്ള
തസട്രികകള്

എ
ണ
്സ

ണ
്ന

ശമ്പള
കസ്കെയട്രില്

പുതുകട്രി
യ ശമ്പള
കസ്കെയട്രി

ല്

പകരള മുനട്രിസട്രിപല്
പകതോമണ് സര്വതീസസ

പ്രകതോരന പുനര്
നട്രിര്ണയട്രിക്കുപമ്പതോഴ
കത്ത തസട്രികകള്

എ
ണന

നട്രിലവട്രി
കല

ടട്രിഡ
ജതീവന
കതോര്,

സര്കതോ
ര്

നട്രിയമ
നന

എന്നട്രി
വരുകടെ
എണന 

ശമ്പള
കസ്കെയട്രില്

പുതുകട്രിയ
ശമ്പള

കസ്കെയട്രില്

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
കചയര്മതോന് 
(എകസ 
ഒഫട്രിപഷശ്യതോ)

1
consoli
dated

consoli
dated

കചയര്മതോന് 
(എകസ 
ഒഫട്രിപഷശ്യതോ)

1 1
consoli
dated

consolidate
d

2 കസക്രടറട്രി 1

As in 
Parent 
Depart
ment

As in 
Parent 
Depart
ment

കസക്രടറട്രി 1 1

As in 
Parent 
Depart
ment

As in Parent
Department

മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല് വട്രിഭതോഗന

3 അകകകൌണസ
സസ ഓഫതീസര് 1 20740-

36140
40500-
85000

അകകകൌണസസസ 
ഓഫതീസര് 1 1 19240-

34500
36600-
79200

4

അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേ
റതീവസ ആനസ 
കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര്

1 20740-
36140

40500-
85000

സതീനട്രിയര് 
സൂപ്രണസ കറവനഡ്യൂ
ഓഫതീസര്

1 1 19240-
34500

36600-
79200

5 കസകന് 
ഓഫതീസര് 1 18740-

33680
36600-
79200

കറവനഡ്യൂ 
ഓഫതീസര് 
പഗഡസ 11

1 1 18740-
33680

35700-
75600

6
സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ 
അസട്രിസനസ

4 16180-
29180

30700-
65400

അസട്രിസനസ പഗഡട്രികന 12 തസട്രികകള്
മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ് സര്വതീസട്രിപലകസ
മതോറുപമ്പതോള് എല്.ഡട്രി,സതീനട്രിയര് കതോര്കസ,
കറവനഡ്യൂ ഇന്കസ്പെക്ടര്,ജൂനട്രിയര് സൂപ്രണസ

എന്നട്രിങ്ങകന മതോറട്രി പേതോപറണ്
നട്രിശയട്രിക്കുകയുന അതസ പ്രകതോരമുള്ള

കസ്കെയട്രില് അനുവദട്രിക്കുകയുന
കചയതോവന്നതതോണസ. കസക്രപടറട്രിയറസ
പേതോപറണട്രില് അസട്രിസനസ പഗഡട്രില്

തുടെരുന്നവര് വട്രിരമട്രിക്കുകപയതോ
സതോനകയറന ലഭട്രിക്കുകപയതോ കചയ്യുന്ന
മുറകസ 12 തസട്രികകളട്രിപലക്കുന നട്രിയമനന

നടെത്തതോവന്നതതോണസ.

 12 
അസട്രിസനസ 
പകഡറട്രില് 2 
സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ 
അസട്രിസനസ
മതോര് 
നട്രിലവട്രിലുണസ.
എല്.ഡട്രി 
കതോര്കതോയട്രി 
പേട്രി.എസസ.സട്രി
വഴട്രി 4 പപേകര
നട്രിയമട്രിക്കുക്കുുക
യുന കചയ..

7 അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 1 4 13900-

24040
27800-
59400

8
അസട്രിസനസ 
പഗഡസ 11 4

11620-
20240

22200
-48000
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9

പകതോണ്ഫട്രിഡ
ന്ഷശ്യല് 
അസട്രിസനസ,
പഗഡസ 1

1 13900-
24040

27800-
59400

പകതോണ്ഫട്രിഡന്
ഷശ്യല് 
അസട്രിസനസ, 
പഗഡസ 1

1 0 13900-
24040

27800-
59400

10

പകതോണ്ഫട്രിഡ
ന്ഷശ്യല് 
അസട്രിസനസ,
പഗഡസ 11   

1

10480-
18300

20000
-45800

പകതോണ്ഫട്രിഡന്
ഷശ്യല് 
അസട്രിസനസ, 
പഗഡസ 11   

1 0

10480-
18300

20000-
45800

11 സതീനട്രിയര് 
പഗഡസ 
കടെപേട്രിസസ

1 16180-
29180

30700-
65400

കടെപട്രിസട്രികന 3 തസട്രികകള്
മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ് സര്വതീസട്രിപലകസ

മതോറുപമ്പതോള് എല്.ഡട്രി കടെപട്രിസസ,
സതീനട്രിയര് കടെപട്രിസസ എന്നട്രിങ്ങകന മതോറട്രി

പേതോപറണ് നട്രിശയട്രിക്കുകയുന അതസ
പ്രകതോരമുള്ള കസ്കെയട്രില് അനുവദട്രിക്കുകയുന

കചപയണതതോണസ. കസക്രപടറട്രിയറസ
പേതോപറണട്രില് കടെപട്രിസസ  പഗഡട്രില്

തുടെരുന്നവര് വട്രിരമട്രിക്കുകപയതോ
സതോനകയറന ലഭട്രിക്കുകപയതോ കചയ്യുന്ന
മുറകസ 3 തസട്രികകളട്രിപലക്കുന നട്രിയമനന

നടെത്തതോവന്നതതോണസ.

കസക്രപടറട്രിയ
റസ

പേതോപറണട്രില്
ആരുന

തുടെരുന്നട്രില.
എല്.ഡട്രി.
കകടെപട്രിസതോ
യട്രി ഒരതോകള

പേട്രി.എസസ.സട്രി
മുഖതോന്തട്രിരന
നട്രിയമട്രിചട്രിട്ടു

ണസ

12 കടെപേട്രിസസ 
പഗഡസ 1 1 13900-

24040
27800-
59400

13
കടെപേട്രിസസ 
പഗഡസ 11 1

11620-
20240

22200
-48000

14

ഇന്ഫര്പമഷ
ന് അസട്രിസനസ
കന 
കടെലട്രിപഫതോണ് 
ഓപപററര്

1 9190-
15780

18000-
41500

പേട്രി.എ.ബട്രി.എകസ 
ഓപപററര് 
കടെലട്രിപഫതോണ് 
അറനര്

1 0 8730-
13540

17000-
37500

15 കഡവര് 
പഗഡസ1

2 10480-
18300

20000
-45800

കഡവര് പഗഡസ 
1

2 0 10480-
18300

20000-
45800

16 കഡവര് 
പഗഡസ 11 3 9190-

15780
18000-
41500

കഡവര് പഗഡസ 
11 3 1 9190-

15780
18000-
41500

17 പറതോണട്രിപയതോ 
ഓപപററര്

1 8960-
14260

17500-
39500

പറതോണട്രിപയതോ 
ഓപപററര്

1 0 8960-
14260

17500-
39500

18 ഡപഫദതോര് 1 8730-
13540

17000-
37500 ഡപഫദതോര് 1 1 8730-

13540
17000-
37500

19 പേഡ്യൂണ് 5 8500-
13210

16500-
35700

ഓഫതീസസ 
അറനനസ

5 5 8500-
13210

16500-
35700

20 വതോചര് 1 8500-
13210 16500-

35700

വതോചര് 1 1 8500-
13210 16500-

35700

21 ഗതോര്ഡനര് 1 8730-
13540

17000-
37500 ഗതോര്ഡനര് 1 1 8730-

13540
17000-
37500
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22 ഫുള് കടെന 
സസ്വതീപര് 1 8500-

13210
16500-
35700

ഫുള് കടെന 
സസ്വതീപര് 1 0 8500-

13210
16500-
35700

A post of L D Typist was
supernumerarily created vide

GO(P) No.63/13/Social Justice
Dept. Dated 07.08.2013

എല്.
ഡട്രി
.കടെപട്രിസസ(സൂപ
ര് നഡ്യൂമററട്രി)

1 1

9940-
16580

19000-
43600

എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ വട്രിഭതോഗന

23 ചതീഫസ 
എഞട്രിനതീയര് 1 44640-

58640
85000-
117600

ചതീഫസ 
എഞട്രിനതീയര് 1 1 44640-

58640
85000-
117600

24 എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്

1 36140-
49740

68700-
110400

എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്

1 1 36140-
49740

68700-
110400

25

അസട്രിസനസ 
എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്(
സട്രിവട്രില്)

2

22360-
37940

42500-
87000

അസട്രിസനസ 
എകട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര്(
സട്രിവട്രില്)

2 2

22360-
37940

42500-
87000

26

അസട്രിസനസ 
എകസട്രികഡ്യൂടതീ
വസ 
എഞട്രിനതീയര്  
(ഇലകട്രികല്)

1 21240-
37040

42500-
87000

അസട്രിസനസ 
എകസട്രികഡ്യൂടതീവസ 
എഞട്രിനതീയര് 
(ഇലകട്രികല്)

1 0 21240-
37040

42500-
87000

27 അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(സട്രിവട്രില്)

4 20740-
36140

39500-
83000

അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(സട്രിവട്രില്)

4 4 20740-
36140

39500-
83000

28 അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(ഇലകട്രികല്)

1 20740-
36140

39500-
83000

അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(ഇലകട്രികല്)

1 1 20740-
36140

39500-
83000

A post of Assistant Engineer was
created vide

GO(MS)No.51/2017/LSGD Dated
06.03.2017

അസട്രിസനസ 
എഞട്രിനതീയര്
(സൂപര് നഡ്യൂമററട്രി)

1 1

20740-
36140

39500-
83000

ടെകൌണ് പതോനട്രിനഗസ വട്രിഭതോഗന

29 ടെകൌണ് പതോനര് 1 36140-
49740

68700-
110400 ടെകൌണ് പതോനര് 1 1 36140-

49740
68700-
110400

30 കഡപേഡ്യൂടട്രി 
ടെകൌണ് പതോനര്

1 21240-
37040

40500-
85000

കഡപേഡ്യൂടട്രി ടെകൌണ് 
പതോനര്

1 1 21240-
37040

40500-
85000

31 അസട്രിസനസ 
ടെകൌണ് പതോനര് 2 20740-

36140
39500-
83000

അസട്രിസനസ 
ടെകൌണ് പതോനര് 2 2 20740-

36140
39500-
83000

എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ/പതോനട്രിനഗസ - ഉപേതസട്രികകള്

32 ആര്കട്രികടെകസ 1 13900- 26500- ഡതോഫസസതോന് 1 0 13900- 26500-
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ചറല് 
ഡതോഫസസതോന് 
പഗഡസ 1

24040 56700 സര്വയര് പഗഡസ
1 24040 56700

33
ഓവര്സട്രിയര്,
ഡതോഫസസതോന് 
പഗഡസ 1

3 13900-
24040

26500-
56700

ഓവര്സട്രിയര്ഡതോ
ഫസസതോന് പഗഡസ 
1

2 2 13900-
24040

26500-
56700

ഡതോഫസസതോന് 
സര്വയര് പഗഡസ
1 (തസട്രിക മതോറന 
നടെത്തട്രി. 
സര്കതോര് 
അനഗതീകതോരന 
ലഭശ്യമതോകട്രിയട്രിടട്രില
.)

1 1 13900-
24040

26500-
56700

34
ഓവര്സട്രിയര് 
ഡതോഫസസതോന് 
പഗഡസ 11

5 11620-
20240

22200
-48000

ഓവര്സട്രിയര്ഡതോ
ഫസസതോന് പഗഡസ 
11

4 2
11620-
20240

22200-
48000

ഡതോഫസസതോന് 
സര്വയര് പഗഡസ
11

1 1
11620-
20240

22200-
48000

35
സര്വയര് 
പഗഡസ 11 1

11620-
20240

22200
-48000

ഡതോഫസസതോന് 
സര്വയര് പഗഡസ
11

1 0
11620-
20240

22200-
48000

36

ഓവര്സട്രിയര് 
പഗഡസ 
11(ഇലകട്രിക
ല്)

1 11620-
20240

22200
-48000

ഓവര്സട്രിയര് 
പഗഡസ 
11(ഇലകട്രികല്)

1 0 11620-
20240

22200-
48000

37

ഓവര്സട്രിയര് 
പഗഡസ 
111(ഇലകട്രിക
ല്)

2 9940-
16580

19000-
43600

ഓവര്സട്രിയര് 
പഗഡസ 
111(ഇലകട്രികല്)

2 0 9940-
16580

19000-
43600

38 ബ്ലൂ പ്രട്രിനര് 1 8730-
13540

17000-
37500

ബ്ലൂ പ്രട്രിനര് 1 0 8730-
13540

17000-
37500

39 കചയട്രിന്മതോന് 1 8500-
13210

16500-
35700 കചയട്രിന്മതോന് 1 2 8500-

13210
16500-
35700

പമല്പറ  ഞ്ഞ  പ്രകതോരന  സതോഫസ  പേതോപറണ്  പുനക്രമതീകരട്രിചതട്രിനസ  സര്കതോര്

അനഗതീകതോരന  ലഭട്രിചട്രിടട്രില.  കചയട്രിന്മതോകന  ഒരു  തസട്രികയതോണസ  നട്രിലവട്രിലുള്ളതസ

എന്നതോല് രണപപേകര പേട്രി.എസസ.സട്രി വഴട്രി നട്രിയമട്രിച്ചു.  ഇതസ സനബന്ധട്രിചസ സര്കതോര്

തതീരുമതോനന ആവശശ്യമതോണസ.  ടട്രിഡയട്രില് പേബട്രികസ സര്വതീസസ കമതീഷന് മുഖതോന്തട്രിരന
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റട്രിക്രൂടസ കചയ്യുന്നവര്കസ പകരള മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ് സര്വതീസസ റൂള്സുന, നട്രിലവട്രില്

സര്വതീസട്രിലുള്ള മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല് ജതീവനകതോര്കസ കസക്രപടറട്രിയറസ സതോഫസ പേതോപറണുന

തുടെരുന്നതട്രിനസ  06.06.2015  കല ടട്രിഡ കതോരശ്യനട്രിര്വതോഹക സമട്രിതട്രി പയതോഗന  15ാം

നനപേരതോയട്രി തതീരുമതോനകമടുത്തു.  (ഡവലപസകമനസ അപതതോറട്രിറതീസസ റൂള്സസ  2015-കല

കസകന് 15 പ്രകതോരന)

9. തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രിയട്രില്  പ്രവൃത്തട്രി  പേഠനത്തട്രികന  

ആവശശ്യകത

ടട്രിഡയട്രികല  പജതോലട്രിഭതോരകത്തപറട്രി  പേഠട്രിക്കുവതോന്  സയനട്രിഫട്രികസ  വര്കസ  സഡട്രി

നടെത്തണകമന്ന  അകകൌണനസ  ജനറല്   നട്രിര്പദ്ദേശന   ടട്രിഡ  സനസതോന  സര്കതോരട്രികന

അറട്രിയട്രിക്കുകയുന   സര്കതോര്  ഇതട്രിനസ  16.08.2001  കല  31356/ജട്രി.2/2001/ത.സസ്വ.ഭ.വ.

കത്തസ പ്രകതോരന അനുമതട്രി നല്കുകയുന കചയ്തട്രിരുന്നു. (അവലനബന..... ടട്രിഡ എകട്രികഡ്യൂടതീവസ

കമട്രിറട്രിയുകടെ  28.09.2001  കല  17 ാം  നനപേര് തതീരുമതോനന)  എന്നതോല് നതോളട്രിതസ  വകരയുന

ടട്രിഡയുകടെ വര്കസ സഡട്രി നടെത്തുന്നതട്രിനസ  ഉള്ള നടെപേടെട്രികള് ഉണതോയട്രിടട്രില.

ടട്രിഡയട്രികല  പജതോലട്രി  ഭതോരന  സനബന്ധട്രിചസ  ശതോസതീയമതോയ  വര്കസ  സഡട്രി  നടെത്തട്രി

റട്രിപപതോര്ടസ  തയതോറതോക്കുകപയതോ  സതോഫസ  പേതോപറണ്  പുനര്നട്രിശയട്രിക്കുകപയതോ  സതോങസഷനസ

കസ്ട്രേങസത്തസ സനബന്ധട്രിച ഏകതങ്കേട്രിലുന ഉത്തരവകള് പുറകപടുവട്രിക്കുകപയതോ ഉണതോയട്രിടട്രില.

1999  ല്  പകരള  മുനട്രിസട്രിപതോലട്രിറട്രി  ബട്രില്ഡട്രിനഗസ  റൂള്സസ  നട്രിലവട്രില്

വന്നതട്രികനത്തുടെര്ന്നതോണസ  തസട്രികകള്  അധട്രികമതോകണന്നസ  കകണത്തട്രിയതസ  എന്നസ

6.1.2000  കല  സര്കതോര്  ഉത്തരവസ  സൂചട്രിപട്രിക്കുന്നു.എന്നതോല്  2016  കല  പകരള  നഗര

ഗതോമതോസൂത്രണ  നട്രിയമപ്രകതോരന  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രികള്കസ  പുതട്രിയതതോയട്രി  അധട്രിക

ചുമതലകള് അനുവദട്രിചസ നല്കട്രിയ സതോഹചരശ്യത്തട്രില് ഈ വട്രിഷയന കൂടെട്രി വര്കസ സഡട്രിയസ

പേരട്രിഗണട്രിക്കുന്നതസ ഉചട്രിതമതോയട്രിരട്രിക്കുന.  വര്കസ സഡട്രി സനബന്ധട്രിച നട്രിലവട്രികല സട്രിതട്രി

മനസട്രിലതോക്കുന്നതട്രിനതോയട്രി  22.02.2019  നസ  ടട്രിഡ കസക്രടറട്രിയസ  58 ാം  നനപേര്  ഓഡട്രിറസ

എന്കസ്വയറട്രി നല്കട്രിയട്രിരുന്നുകവങ്കേട്രിലുന മറുപേടെട്രി ലഭശ്യമതോകട്രിയട്രിടട്രില.

10. 2016  കല  പകരള  നഗര  ഗതോമതോസൂത്രണ  ആകസ  പ്രകതോരന  വട്രികസന  

അപതതോറട്രിറട്രികളകടെ  പുതട്രിയ ചുമതലകള്

10.04.2015  കല  19904/കലജസ.സട്രി.1/2013/നട്രിയമന  പ്രകതോരമുള്ള  പകരള  ഠകൌണ്

&കണ്ടട്രി  പതോനട്രിനഗസ  ഓര്ഡട്രിനന്സസ  2015 കല  6,  60,  112  കസകനുകള്

അടെട്രിസതോനകപടുത്തട്രി  സര്കതോര്  പുറകപടുവട്രിച  23.07.2015  തതീയതട്രിയട്രികല  ജട്രി.ഒ.(പേട്രി)
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നന.242/2015/  എല്.എസസ.ജട്രി.ഡട്രി.  തതീയതട്രി  (എസസ.ആര്.ഒ.നന.496/2015)  പകരള

ഠകൌണ് &കണ്ടട്രി പതോനട്രിനഗസ കഡവലപസകമനസ അപതതോറട്രിറതീസസ  റൂള്സസ 2015, പകരള നഗര

ഗതോമതോസൂത്രണ  ആക്ടസ  2016  എന്നട്രിവ  നട്രിലവട്രില്  വന്നപതതോകടെ  കഡവലപസകമനസ

അപതതോറട്രിറട്രികയന്ന   നട്രിലയട്രില്  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രികസ   പുതട്രിയ

ചുമതലകള് നട്രിശയട്രിചസ നല്കുകയുണതോയട്രി.

പകരള  നഗര  ഗതോമതോസൂത്രണ  ആക്ടസ  2016-കല  കസകന്  56  (1-5)പ്രകതോരമുളള

വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രിയുകടെ അധട്രികതോരങ്ങളന ചുമതലകളന സനബന്ധട്രിച വട്രിശദതോനശങ്ങള്

ചുവകടെ സൂചട്രിപട്രിക്കുന്നു.

1994 കല പകരള മുനട്രിസട്രിപതോലട്രിറട്രി ആക്ടട്രിപലയുന (1994 കല 20) 1994 കല പകരള

പേഞതോയത്തസ  രതോജസ  ആക്ടട്രിപലയുന  (1994  കല  13)  വശ്യവസകള്കസ  വട്രിപധയമതോയട്രി  ,

വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രിയുകടെ  അധട്രികതോരങ്ങളട്രിലുന  ചുമതലകളട്രിലുന  തതോകവപറയുന്നവ  കൂടെട്രി

ഉള്കപടുന്നതതോണസ,അതതോയതസ

1. ഈ ആക്ടട്രിനസ കതീഴട്രിലുള്ള വശ്യവസകള്കസ അനുസൃതമതോയട്രി വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രി

പ്രപദശങ്ങളട്രില്  പേദ്ധതട്രി  നടെപട്രിലതോക്കുന്നതട്രികന  ആവശശ്യത്തട്രിപലകതോയട്രി  ഭൂമട്രിയുകടെ

പുനക്രമതീകരണപമതോ  ലതോനസ  പൂളട്രിനപങ്ങതോ  ലതോനസ  ബതോങ്കേട്രിനഗസ  പേദ്ധതട്രികപളതോ

തയതോറതോകലുന നടെപട്രിലതോകലുന.

2. വട്രികസനതോവകതോശങ്ങളകടെ കകമതോറന,  അപകതോമപഡഷന് റട്രിസര്പവഷന് മുതലതോയ

മതോര്ഗ്ഗങ്ങള് വഴട്രി വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രി പ്രപദശത്തട്രിനസ പവണട്രിയുള്ള പതോനുകളട്രില്

പ്രതട്രിപേതോദട്രിചട്രിട്ടുള്ള പ്രകതോരന ആസൂത്രട്രിത വട്രികസനന പപ്രതോല്സതോഹട്രിപട്രിക്കുക.

3. ആവശശ്യമുള്ള  പേകന  കസ്പെഷശ്യല്  ഫനഗസഷന്  ഏജന്സട്രികള്  സതോപേട്രിക്കുകയുന

അവയുകടെ ചുമതലകകള സനബന്ധട്രിക്കുന്ന കതോരശ്യങ്ങളട്രില് അവര്കസ മതോര്ഗ്ഗനട്രിര്പദ്ദേശന

നല്കുകയുന അവകര സഹതോയട്രിക്കുകയുന കചയ്യുക.

4. വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രി  പ്രപദശങ്ങളട്രില്  ഈ  ആക്ടട്രിന്  കതീഴട്രിലുള്ള  പതോനുകളകടെ

നടെപതോകലട്രികന ഏപകതോപേനന.

5. മുകളട്രില്  (1)  മുതല്  (111)  വകര  ഇനങ്ങള്കസ  അനുബന്ധമതോപയതോ

ആനുഷനഗട്രികമതോപയതോ  അനന്തര  ഫലമതോപയതോ  ഉള്ളപതതോ  അകലങ്കേട്രില്  ,അതതസ

സനഗതട്രിപപേതോകല,  സര്കതോപരതോ ജട്രിലതോ ആസൂത്രണ കമട്രിറട്രിപയതോ കമപടതോകപേതോളതീറന്

ആസൂത്രണ  കമട്രിറട്രിപയതോ,  അതതസ  സമയന  നട്രിര്പദ്ദേശന  നല്കതോവന്ന

പ്രകതോരമുള്ളപതതോ ആയ അങ്ങകനയുള്ള മറ്റു ചുമതലകള് നട്രിര്വഹട്രിക്കുക.
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11. തസട്രികകള് സൃഷട്രികല്/ ജതീവനകതോകര നട്രിയമട്രികല്

പകരള നഗര ഗതോമതോസൂത്രണ  (വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രി)  ചടങ്ങളട്രികല അധശ്യതോയന  4

(എസതോബട്രികഷ്മെനസ)  9ാം  ചടത്തട്രില്  വട്രികസന  അപതതോറട്രിറട്രിയുകടെ  അഭശ്യര്ത്ഥന

മതോനട്രിചസകകതോണസ  സര്കതോരട്രിനസ  തസട്രികകള്  സൃഷട്രികതോകമന്നുന  അത്തരന  തസട്രികകളട്രില്

ജതീവനകതോകര അപതതോറട്രിറട്രികള്കസ നട്രിയമട്രികതോകമന്നുന നട്രിഷ്കര്ഷട്രിക്കുന്നു.

എലതോ  വര്ഷവന  പമയസ  ഒന്നട്രിനസ  മുമ്പതോയട്രി  അപതതോറട്രിറട്രിയസ  മുമ്പതോകക

ഓഫതീസര്മതോരുപടെയുന  സപബതോര്ഡട്രിപനറസ   സതോഫട്രികനയുന  പേടട്രിക  ഉള്കപടുന്ന

(ദട്രിവസ,കരതോര് ജതീവനകതോരുപടെതസ ഒഴട്രികകയുള്ളതസ) എസതോബട്രികഷ്മെനസ കഷഡഡ്യൂള് കസക്രടറട്രി

തയതോറതോകട്രി  സമര്പട്രികണകമന്നുന  ഇതസ  കസക്രടറട്രിയുകടെ  അഭട്രിപ്രതോയത്തട്രില്

അപതതോറട്രിറട്രിയുകടെ എസതോബട്രികഷ്മെനസ ആയട്രിരട്രിക്കുന്നതുമതോണസ.

പ്രസ്തുത വട്രികസന അപതതോറട്രിറട്രി ചടങ്ങള് പ്രകതോരന പതോനട്രിനഗസ  വട്രിഭതോഗത്തട്രിനസ പകരള

ടെകൌണ് & കണ്ടട്രി പതോനട്രിനഗസ  സര്വതീസസ റൂള്സസ 2001, കസ്പെഷശ്യല് റൂള്സസ, പകരള കഠകൌണ്

& കണ്ടട്രി പതോനട്രിനഗസ സപബതോര്ഡട്രിപനറസ സര്വതീസസ 2000 എന്നട്രിവയുന, എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ

വട്രിഭതോഗത്തട്രിനസ പകരള പലതോകല് കസല്ഫസ ഗവണ്കമനസ ഡട്രിപതോര്ടസകമനസ കസ്പെഷശ്യല് റൂള്സസ

2007,  പകരള  മുനട്രിസട്രിപല്  സര്വതീസസ  കസ്പെഷശ്യല്  റൂള്സസ  (എഞട്രിനതീയറട്രിനഗസ  &ഠകൌണ്

പതോനട്രിനഗസ  സര്വതീസസ)  2001  എന്നട്രിവയുന  ബതോധകമതോകട്രി.  കസക്രപടറട്രിയറസ  പേതോപറണ്

പ്രകതോരന  നട്രിയമട്രിതരതോയ  മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല്  ജതീവനകതോര്കസ  കസക്രപടറട്രിയറസ  സര്വതീസസ

റൂള്സുന,  കസക്രപടറട്രിയറസ  സപബതോര്ഡട്രിപനറസ  സര്വതീസസ  റൂള്സുന,  മറ്റുള്ളവര്കസ  പകരള

മുനട്രിസട്രിപല് പകതോമണ് സര്വതീസസ(മട്രിനട്രിസതീരട്രിയല്  &കറവനഡ്യൂ ബതോഞസ)കസ്വതോളട്രിഫട്രിപകഷന്

&കമപഥഡസ ഓഫസ അപപതോയട്രിനസകമനസ റൂള്സസ 2001 ഉന ആണസ ബതോധകമതോകട്രിയട്രിട്ടുള്ളതസ.

12. ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന സനബന്ധട്രിച ഓഡട്രിറസ ശുപേതോര്ശ

സനസതോന സര്കതോര് ജതീവനകതോര്കസ 01.07.2014 മുതല് പ്രതോബലശ്യത്തട്രില് 10-ാം

ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനുവദട്രിചട്രിട്ടുണസ.  11-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണത്തട്രിനസ  01.07.2019  നസ

അര്ഹത  കകവരുന്നു.ഉപേപഭതോക്തൃ  വട്രില  സൂചട്രികയുന  വട്രിലകയറവന

ഉള്കപകടെയുള്ളവയട്രികല വശ്യതട്രിയതോനങ്ങളതോണസ ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണന അനട്രിവതോരശ്യമതോക്കുന്നതസ.

എന്നതോല്  10ാം ശമ്പള പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികന പ്രതോബലശ്യത്തതീയതട്രി കഴട്രിഞ്ഞസ  56  മതോസങ്ങള്

കഴട്രിഞ്ഞട്രിട്ടുന  തട്രിരുവനന്തപുരന  വട്രികസനഅപതതോറട്രിറട്രിയട്രികല  ജതീവനകതോര്കസ  ശമ്പള

പേരട്രിഷ്കരണന  അനഗതീകരട്രിചസകകതോണസ  ഉത്തരവസ  ലഭട്രിചട്രിടട്രില.ശമ്പളവന  കപേന്ഷനുന

പേരട്രിഷ്കരട്രിക്കുവതോനതോയട്രി  നട്രിരവധട്രി  തവണ  ടട്രിഡ  സര്കതോരട്രിനസ  ശുപേതോര്ശകള്

സമര്പട്രിരുന്നു.10ാം  ശമ്പള  ,കപേന്ഷന്  പേരട്രിഷ്കരണത്തട്രിനസ  പശഷന  വട്രിരമട്രിചവര്കസ
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അര്ഹമതോയ  ആനുകൂലശ്യങ്ങള്  വട്രിതരണന  കചയ്യുന്നതട്രിനുന  ഇതസ  തടെസന  സൃഷട്രിക്കുന്നു.

ആയതട്രിനതോല് 9-ാം ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണത്തട്രികല അപേതോകതകള് പേരട്രിഹരട്രിക്കുന്നപതതോകടെതോപന

10-ാം  ശമ്പള  പേരട്രിഷ്കരണന  01.07.2014  മുതല്  പ്രതോബലശ്യത്തട്രില്  ടട്രിഡയട്രികല

ജതീവനകതോര്കസ ബതോധകമതോകതോവന്നതതോണസ.

1984  കല  ടട്രിഡ  റൂള്സസ  നല്കുന്ന  അധട്രികതോരന  ഉപേപയതോഗട്രിചസ  സൃഷട്രിച

തസട്രികകളതോണസ  ടട്രിഡയട്രില്  ഉള്ളതസ.ഇതസ  സനബന്ധട്രിച  സര്കതോര്  ഉത്തരവകള്

ലഭശ്യമല.ടട്രിഡയുകടെ  സര്കതോര്  അനഗതീകരട്രിച  തസട്രികകള്  സനബന്ധട്രിച  ഉത്തരവകള്

ലഭശ്യമലതോത്ത  സതോഹചരശ്യത്തട്രില്  ടട്രിഡയുകടെ  നട്രിലവട്രികല  പജതോലട്രിഭതോരവന  ആവശശ്യമതോയ

സതോഫസ  പേതോപറണുന  സനബന്ധട്രിചസ  ശതോസതീയമതോയ  വര്കസ  സഡട്രി  നടെത്തട്രി  സര്കതോര്

ഉത്തരവണതോകുന്നതുവകര,  ടട്രിഡയുകടെ  എസതോബട്രികഷ്മെനസ  കഷഡഡ്യൂള്  പ്രകതോരമുളള

തസട്രികകളട്രില്,  ഖ.4.3(a)(b)  എന്നതീ ഖണട്രികകളട്രില് പേറയുന  പ്രകതോരമുളള  2000,2001

വര്ഷങ്ങളട്രികല  സര്കതോര്  ഉത്തരവകള്  പ്രകതോരന  അധട്രികമതോകണന്നസ  കകണത്തട്രിയതുന

നട്രിര്ത്തലതോകട്രിയതുമതോയ  തസട്രികകള്  ഒഴട്രികകയുളള  തസട്രികകള്  ശമ്പളപേരട്രിഷ്കരണ

ആനുകൂലശ്യങ്ങള്കസ  പേരട്രിഗണട്രികതോവന്നതതോണസ.  ടട്രിഡയട്രില്  മുനട്രിസട്രിപല്  പകതോമണ്

സര്വതീസസ പ്രകതോരമുള്ള സതോഫസ പേതോപറണ് നടെപട്രിലതോകട്രിയതുന അനഗതീകരട്രികതോവന്നതതോണസ.

കഡപേഡ്യൂടട്രി ഡയറക്ടര്
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