
 
"ഭരണഭാഷ – മാതഭാഷ"

വ്യാവസായിക പരിശീലനവകുപ്പ്
(കകരളസംസാനം)

ടട്രെയിനിംഗ് ഡയറകയടറുടട നടപടി്രമം         
(നിലവിൽ: ചന്ദ്രകശഖർ എസദ്രസ് ഐ ദ്ര എസദ്ര എസദ്രസ്)

വിഷയം:
-

ടട്രെയിനിംഗ്  ഡയറകയടറകടറ്-ജീവനക്കാര്യം-സീനിയർ  സൂപ്  തസികയിൽ
2020  വർഷത്തിൽ  ടപാതു  സലം  മാറം /സാനക്കയറം  അനവദിച
ഉത്തരവാകുന.

പരാമർശം:
-

1)വകുപ്പിടല വിവില  സാപന്ളിൽ  സീനിയർ  സൂപ്  തസികയിൽ
കസവനത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരിൽ നിനം  2020  വർഷടത്ത ടപാതു സലം
മാറം ലഭികുതിനായി നൽകിയ അകപ്ഷകൾകM .
2)15.06.2020 ടല DT/1906/2020-A4  നമ്പർ ഉത്തരവ്. 
3)23.04.2020 തിയതിയിടല 1079 നം. അസാലാരണ ഗസറ്.
4)6.03.2020-ടല സ .ഉ(കക)നം.15/2020/ടതാഴിൽ  നമ്പർ  സർക്കാർ
ഉത്തരവ്. 
5)27.04.2020 ടല DT/6903/2019-A3 നമ്പർ ഉത്തരവ്. 

ഉത്തരവ് നമ്പർ  : DT/2307/2020-A3   തീയതി  :20/08/2020  

  

               വകുപ്പിടന്റെ കീഴിടല വിവില സാപന്ളിൽ കസവനത്തിലുള്ള സീനിയർ
സൂപ് തസികയിടല ജീവനക്കാരിൽ നിനം 2020 വർഷത്തിൽ ടപാതു  സലം മാറം
ലഭികുതിനായി അകപ്ഷകൾകM പരാമർശം 1 ൂകാരം ലഭിചിടപ്.
               പരാമർശം  2  ൂകാരം മലപഴ ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര(വ  )-യിടല സീനിയർ സൂപ്
ശീമതി.ഇന്ദിരക്ക്  ,  ടിയാടന്റെ അകപ്ഷകൾകടട അടിസാനത്തിൽ   വിരമിക്കലിന്
ൂാരംഭമായി  03.08.2020  മുതൽ  പരിവർത്തിതാവലി  അനവദിചതു വഴി  വകുപ്പിൽ 
സീനിയർ സൂപ് തസികയിൽ മലപഴ(വ)  ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര-ൽ ഒര ഒഴിവപ് .  ടി  ഒഴിവ്
കൂടാടത ചാലകടി  ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര (വ )-യിടല സീനിയർ സൂപ് ശീ.കമാഹനൻ. ആർ 
31.07.2020-ൽ  കസവനത്തിൽ  നിനം  വിരമിചതു  വഴി  01.08.2020  തീയതിയിൽ  ടി
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര-ൽ ൂ്ത തസികയിൽ ഒഴിവപായിടപ്. 
 
 
കൂടാടത വകുപ്പിൽ  കസവനത്തിലിരികക്ക കാ്ശശി  പഴർ്മാകം  ന്ടപ്പപ്   ചാക്ക
ആർ.ഐ ദ്ര  ടസന്റെടിടല ജനിയർ  സൂപ്  (സപ്പർ  ന്യമടടി)  തസികയിൽ
കസവനത്തിലുള്ള ശീമതി .എസദ്രസ്.ടസടീന-യ്  സീനിയർ  സൂപ്  തസികയികലക്ക്
ടൂാകമാഷൻ നൽകുുതിനായി   വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ഏടതങ്കിലും സാപനത്തിടല
സീനിയർ  സൂപ്  തസിക  ഒഴിചിടടകാപ്  ചാക്ക ആർ .ഐ ദ്ര.സി  -ടല ജനിയർ
സൂപ്(  സപ്പർ  ന്യമടടി)  തസിക  സീനിയർ  സൂപ്  തസികയായി  അപ്കഗഡയറക്
ടചയ്ത്  പരാമർശം  4  ൂകാരം  സർക്കാർ  ഉത്തരവായതിടന്റെ അടിസാനത്തിൽ
പരാമർശം  5  ൂകാരമുള്ള ഉത്തരവിൽ  ലനവചചപരം  ഐ ദ്ര .ടി.ഐ ദ്ര  ടല സീനിയർ
സൂപ്  തസിക  താൽക്കാലികമായി  ഒഴിചിപ്ിടപ്.      ടി  ഒഴിവ്  ഉMടപ്പടട   
വകുപ്പിൽ  സീനിയർ സൂപ് തസികയിൽ ചവടടപടകു സാപന്ളിൽ ൂ്ത
തസികകളിൽ ഒഴിവകM നിലവിലുപ്.



 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര ചാലകടി (വ )

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര മലപഴ(വ) 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര ലനവചചപരം 
      
    സലം  മാറത്തിനള്ള  അകപ്ഷകൾകM  പരിഗണിചം  ,  ഒഴിവകളടട
അടിസാനത്തിലും, ഭരണ സൗകര്യാർർവം സീനിയർ സൂപ്  തസികയിൽ
ചവടടപടകം ൂകാരം സലം മാറം അനവദികന.

്രമ
നം.

കപര്/  തസിക/  നിലവിൽ
കസവനത്തിലുള്ള
സാപനം

സലം  മാറം
ആവശ്യടപ്പപ്
സാപനം

സലം  മാറി
നിയമികു
സാപനം

ടിമാർക്ക്സ്

1 ശീ.രജി  എസദ്രസ്  ,  സീനിയർ
സൂപ്  ,  ടട്രെയിനിംഗ്
ഡയറകയടറകടറ് 

ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര
ലനവചചപരം/ചാക്ക 

സലം  മാറം
അനവദികുിന

 

 2 ശീ.രാകജഷ്  ആർ, 
സീനിയർ സൂപ്, 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര ചന്ദനകത്താപ്പ് 

തിരവനന്തചപരം 
ജിനയിടല 
സാപന്M 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ലനവചചപരം 

 

 3 ശീമതി.സുനിത കപാM, 
സീനിയർ സൂപ്, 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര  ചാലകടി 

ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
കളമകശരി. കളമകശരി
(വ )

സലം മാറം 
അനവദികുിന

 

 4 ശീ.നൗഷാദ് എസദ്ര എസദ്രൻ, 
സീനിയർ സൂപ്, 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര കപ്പ്പന 

 ടട്രെയിനിംഗ് 
ഡയറകയടറകടറ് , 
തിരവനന്തചപരം 
ജിനയിടല  
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്രകM

സലം മാറം 
അനവദികുിന

 

 5 ശീ.സുനിൽകുമാർ സി 
എസദ്രസ്, സീനിയർ സൂപ്, 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര കയർ 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര മലപഴ , 
മലപഴ (വ ), ചാലകടി
(വ)

ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
മലപഴ (വ ) 

 

 6 ശീ.ശീകുമാർ ജി, 
സീനിയർ സൂപ്, 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര അരീകകാട് 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ടച്ന്നൂർ (വ), 
ചന്ദനകത്താപ്പ് , 
ടകാനം ം ബി.റി സി 

ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ചന്ദനകത്താപ്പ്

 

 7 ശീമതി .എസദ്രച.്തിൽഷാദ് 
ം ബീഗം, സീനിയർ സൂപ്, 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര കകാഴികക്കാട് 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ടചുീർക്കര 
/ചാലകടി (വ), 
പത്തനംതിപ് ജിനയ് 
സമീപമുള്ള 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര കM 

സലം മാറം 
അനവദികുിന

 

 8 ശീ.കടായ് സി.വി,  ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര സലം മാറം  



സീനിയർ സൂപ്
,ആർ.ഡയറകി.റി ക偠ർ 

ആര്യനാട് അനവദികുിന

 9 ശീ.താഹിർ എസദ്രം, സീനിയർ
സൂപ് , ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
കാസർകഗാഡയറക്  

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ചന്ദനകത്താപ്പ് 

സലം മാറം 
അനവദികുിന

 

 10 ശീ.കജ്യാതിഷ് കുമാർ എസദ്രൻ,
സീനിയർ സൂപ് , 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര പള്ളിക്കകത്താട്

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ചന്ദനകത്താപ്പ്, 
ടകാനം(വ),  ചാക്ക, 
ആറി്ൽ, കഴകപ്ം 
(വ)

സലം മാറം 
അനവദികുിന

 

 11 ശീമതി.കജ്യാതിലക്ഷ്മി ജി, 
സീനിയർ സൂപ് , 
ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര മലപഴ 

ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര 
ടച്ന്നൂർ, 
ടച്ന്നൂർ(വ), 
ടചുീർക്കര, 
ഏറ്റുമാനൂർ, 
പള്ളിക്കകത്താട് 

സലം മാറം 
അനവദികുിന

 

    
             കമൽപടകം  ൂകാരം  സലം  മാറം  അനവദിചതിനകശഷം  സീനിയർ
സൂപ് തസികയിൽ ചവടട പടകു സാപന്ളിൽ ആണ് ഒഴിവകM ഉളളത്. 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര ചാലകടി(വ)

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര അരീകക്കാട് 

 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര കയർ 
          കമൽ പടകു ഒഴിവകളികലയ് സീനിയർ സൂപ് തസികയിൽ സാനക്കയറം
ലഭികുതിനായി  അർഹരായ ജനിയർ സൂപമാരടട ടസലറ് ലിസ്  പരാമർശം
(3) ൂകാരം ഗസറിൽ ൂസിദീകരികകകം ടചയ്തിടപ്. 
                 കമൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടി  ടസലറ് ലിസിൽ ്രമ നമ്പർ  (174),  (175)  ൽ
ഉMടപ്പപ്ിടള്ള ജീവനക്കാർക്ക്  KS &SSR   ടല ടപാതു  ചപ്ം  28  (b)  (ii)  ൂകാരം  36600
-79200  രൂപ നിരക്കിൽ സീനിയർ സൂപ് തസികയികലയ് ചവടട പടകു ൂകാരം
 താൽക്കാലികമായി ഉകദ്യാഗക്കയറം നൽകി നിയമിച ്ഉത്തരവാകുന.
 
്രമ
നം കപര് /തസിക /സാപനം സീനികയാരിറി

ലിസിടല ്രമ നം
ഉകദ്യാഗക്കയറം നൽകി
നിയമികു സാപനം 

1
ശീമതി.ജി.ആർ.കലാലിത , 
ടജ.എസദ്ര.എസദ്ര.(എസദ്രൻ .റി ),               
ആർ.ഐ ദ്ര ടസന്റെർ ചാക്ക 

177 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്രചാലകടി (വ)

2 ശീമതി.കജായസി .എസദ്ര.എസദ്രൽ ജനിയർ
സൂപ് ഐ ദ്ര.ടി ഐ ദ്ര ചാലകടി  179 ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര അരീകകാട് 

          
              ലനവചചപരം ഐ ദ്ര.ടി.ഐ ദ്ര ടല സീനിയർ സൂപ് തസികയിടല ഒഴിവ് ഈ
ഉത്തരവ്  ൂകാരം  നികതു സാഹചര്യത്തിൽ  പരാമർശം  (4)  ടല സർക്കാർ
ഉത്തരവിൽ ഒര സീനിയർ സൂപ് തസിക ഒഴിചിടണടമു നിർകദശമുള്ളതിനാൽ   




