
പഞ്ചായത്ത് ഡയചയറക്ടറുടടെ നടടെപടടെ്രമങ്ങ  ൾ
(ഹാജർ: ഡഡയചാ.പ്.ുക.ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.)

വ്ഷയം: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  -  ജീവനക്കാര്യം  –  ുഹൽത്ത്  ഇൻുസ്പക്ടർ
തസ്ക്കയ്ുലെ ജീവനക്കാ ർക്ക് ഡറഡഷ്യാ ഹയ ർ ഡഗർഡ്യച അനുവവി്യ്
ഉത്തരവ് പറു്ടവ്ിക.

പരാമങ്ർശം:1. സ.ഉ.(പ്) 07/2016/ഉഭപവ തീയത് 20/01/2016.
2. സ.ഉ.(പ്) 85/2011/ധന തീയത് 26/02/2011.
3. സ.ഉ.(എം.എസ്) 128/2014/തസ്വഭവ തീയത് 17/07/2014.
4.  പഞ്ചായത്ത്  ഡയചയറക്ടറുടടെ 30/03/2019  തീയത്യ്ുലെ ഇ 14-
16695/2018 നമ്പർ ഉത്തരവ്
5.  പഞ്ചായത്ത്  ഡയചയറക്ടറുടടെ 12/07/2012  തീയത്യ്ുലെ ഇ 9-
39944/2008 നമ്പർ ഉത്തരവ്

ഉത്തരവ് നമ്പർ   PAN/13959/2019-E14(DP)   തീയത്   11/06/2020  
        പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്ുലെ സാന്ററിറ്  ഇൻുസ്പക്ടർ  തസ്ത്കയ്ുലെ
ജീവനക്കാർക്ക്  10/12/2008  തീയത്  വുര ഡറഡഷ്യായ്ോയിായ  ഒഴ്വകകുടടെ
അടടെ്സ്ഥാനത്ത്ൽ  ഹയ ർ  ഡഗർഡ്യച  അനുവവി്യ്  പരാമങ്ർശം  (5)  പ്രകാരം
ഉത്തരവായ്രക. പ്രസ്തുത തസ്ത്കടുടടെ ഡപര് ുഹൽത്ത് ഇൻുസ്പക്ടർ എന്പെ്
പനർനാമങ്കരണം ുചെ് പരാമങ്ർശം (3) പ്രകാരം ഉത്തരവായ്രക.  പ്രസ്തുത
തസ്ത്കയ്ുലെ ജീവനക്കാർക്കാരുടടെ സീന്ഡയാര്ററി്  പട്ക  പരാമങ്ർശം  (4)
പ്രകാരം അന്ത്മങ്മങ്ാക്ക് പ്രസ്ദീകര്യ്ചി്.

പരാമങ്ർശം  (1)  ശമ്പ്പള പര്കരണ ഉത്തരവ്ൽ ുഹൽത്ത് ഇൻുസ്പക്ടർ
തസ്ത്കയ്ുലെ ജീവനക്കാർിക ഹയർ ഡഗർഡ്യച  2:1  എന്പെീ അനുവപാതത്ത് ൽ
യഥാരമങ്ം ുഹൽത്ത് ഇൻുസ്പക്ടർ ഡഗർഡ്യച – II, ുഹൽത്ത് ഇൻുസ്പക്ടർ ഡഗർഡ്യച
–  I  എന്പെ്ങുനയായ്  ന്ചയ്യ്ചി്.  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്ുലെ ുഹൽത്ത്
ഇൻുസ്പക്ടർ തസ്ത്കയ്ുലെ  ുക ഡകഡയചർ സ്ട്ങ്ത് 22  ണ്.

പരാമങ്ർശം  (5)  ഉത്തരവ്ന്  തടടെ ർയയായ്  30/04/2020  തീയത്
വുരടക കാലെയ്പളവ് ൽ ഡറഡഷ്യായ്ല്െ ഉിായ്ചക ഒഴ്വകൾ കണക്കാക്ക്
ുഹൽത്ത്  ഇൻുസ്പക്ടർ  ഡഗർഡ്യച  -II  തസ്ത്കയ്ൽ  ന്ലെവ്ൽ  ഡസവനത്ത്ല്െ
തടടെരന്പെ /  ഡസവനത്ത് ൽ  ന്കം  വ്രമങ്്യ ഉഡി്യാസസ്ഥര്ക്ക്  2:1  എന്പെ
അനുവപാതത്ത്ൽ  ുഹൽത്ത് ഇൻുസ്പക്ടർ ഡഗർഡ്യച -I  തസ്ത്കയ്ഡലെക്ക് ഹയ ർ
ഡഗർഡ്യച  നുവുലെ്യം അർഹതു്ട തീയത് പ്രാരലെ്യത്ത്ൽ ചവുടടെ പട്കയ്ൽ
പറടം പ്രകാരം അനുവവി്യ ്ഉത്തരവാകുപക.

KSR  ഭാസം-I  ചടം  23(d)  പ്രകാരം ഒഴ്വ ന്ലെവ്ൽ വന്പെ തീയത് മീയതൽ
ഡറഡഷ്യാ  ഹയർ  ഡഗർഡയച്നുവം  തടടെർകക ശമ്പ്പള  ന്ർ്യത്ത്നുവം
പ്രരലെ്യമീയുിങ്ക്ോയം,  ഉത്തരവ്  തീയത്  മീയതൽ പറക്ഡലെക്ക്  ഒര വർഷുത്ത

File No.PAN/13959/2019-E14(DP)



ശമ്പ്പള  കുപടടെ്്്കയ്  മങ്ാരഡമങ് അർഹതടിായ്ര്ികട~ .  ഡസവനത്ത്ൽ
ന്കം വ്രമങ്്യവരുടടെ സംസത്യ്ൽ ഉത്തരവ്  തീയത്  മീയതൽ പറക്ഡലെക്ക്
ഒര വർഷം കണക്കാിഡമ്പാൾ പ്രസ്തുത കാലെയ്പളവ്  വ്രമങ്്ക്കൽ തീയത്ക്ക്
ഡശഷമങ്ാുണങ്ക്ൽ  ശമ്പ്പള  കുപടടെ്്്കകയ്  അർഹതയ്്ാത്ര്ിന്പെതം,
എന്പൊൽ  ഡനാഷണൽ  ഡപടുടടെ അടടെ്സ്ഥാനത്ത്ൽ  ുപൻഷൻ
പനർന്ർ്യ്ക്കാവന്പെതമങ്ാണ്.

ഇത്ഡനാടടെകം സമങ്യരന്ത ഹയർ ഡഗർഡ്യച ലെഭ്യ്ചക ജീവനക്കാർക്ക്
പ്രസ്തുത  തീയത്ക്ക്  മീയ്പുളക തീയത്യ് ൽ  ഈിയ ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  സമങ്ാന
ശമ്പ്പള ന്രക്ക്ോയക ഡറഡഷ്യാ ഹയർ ഡഗർഡയച്ന്  അർഹതടകതായ് മങ്ാറന്പെ
പകം അവർക്ക് മീയമ്പ് അനുവവി്യ സമങ്യരന്ത ഹയർ ഡഗർഡ്യച റദ്ദ് ുചെ്
ഡറഡഷ്യാ  അടടെ്സ്ഥാനത്ത്ോയക ഹയർ  ഡഗർഡ്യച  പ്രകാരം  ശമ്പ്പള  ന്ർ്യം
മീയൻകാലെ പ്രാരലെ്യത്ത്ൽ നടടെത്താവന്പെതാണ്.

ഡറഡഷ്യാ  അടടെ്സ്ഥാനത്ത്ോയക ഹയർ ഡഗർഡ്യച  പ്രാരലെ്യ തീയത്യ്ൽ
സുസ്പൻഷൻ, അനധ്കൃത ഹാജര്്ാാ, ുമങ്ഡയച്ക്കൽ ുഗർരി്ൽ അ്ാുത
ശൂന്യഡവതനാവധ്  എന്പെ്വയ്ൽ തടടെരന്പെ ജീവനക്കാർക്ക്  ഡമങ്ൽപറഞവയ
ഡശഷം  ഡജാലെ്യ്ൽ  പ്രഡവശ്യ തീയത്  പ്രാരലെ്യത്ത്ൽ  ശമ്പ്പളം
പനർന്ർ്യ്ഡക്കിതാണ്.

ഡറഡഷ്യാ  ഹയർ  ഡഗർഡ്യച  അനുവവി്യ്ചക ജീവനക്കാരുടടെ
ന്രീകണകാലെം  പർത്തീകര്യ്  ഉത്തരവായ  വ്വരം  ഡസവനപസ്തകത്ത്ൽ
ഡരഖു്ടത്ത്യ്ചുിന്പെ്  ചമങ്തലെു്ട ഉഡി്യാസസ്ഥർ
ഉറപവരഡത്തിതാണ്.

ഈിയ  ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  ഹയർ  ഡഗർഡ്യച   നുവുലെ്യം  ലെഭ്ിന്പെ
ഉഡി്യാസസ്ഥരുടടെ ശമ്പ്പളം പനർന്ർ്യ്യ്  വശ്യമീയക പകം സംസ്ഥാന
ഓഡയച്ററി്  വകുപ്്  /  അുക്കരി്ടന്  ജനറൽ  എന്പെ്വരുടടെ അംസീകാരത്ത്ന്
വ്ഡധയമങ്ായ്  ചമങ്തലെു്ട ഉഡി്യാസസ്ഥർ ഉത്തരവ്  പറു്ടവ്ഡക്കിതം ടടെ്
വ്വരം രനു്ട ഉഡി്യാസസ്ഥരുടടെ ഡസവനപസ്തകം / ുപൻഷൻ ഡരഖകൾ
എന്പെ്വയ്ൽ വ്യ്മങ്ായ് ഡരഖു്ടഡത്തിതാണ്.

ഡഡയചാ. പ്.ുക. ജയശ്രീ, ഐ.എ.എസ്.
പഞ്ചായത്ത് ഡയചയറക്ടർ

പകർ്് :
വ്യ്്ക  ൾക്ക്
അുക്കരി്ടന് ജനറൽ, ത്രവനന്തപരം
ഡയചയറക്ടർ, സംസ്ഥാന  ഡയച്ററി് വകുപ്്
ഡയചയറക്ടർ, ട്രഷറ് വകുപ്്
എ്ാ പഞ്ചായത്ത് ുഡയചപയട് ഡയചയറക്ടർമങ്ാർിം
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എ്ാ ഗർാമങ്പഞ്ചായത്ത് ുസരടറ്മങ്ാർിം
 

Ratio Based Higher Grade in the cadre of Health Inspector for the period up to
30.04.2020

Sl.
No

Seniority
Number

Name and
Office

Date of
Birth

Scale of
Pay

With effect
date of RBHG Remarks

1 9

Muhammed 
Rafeeq Ali M
Tirurangadi 
Municipality
Malappuram

01.06.1978 13210 -
22360

01.07.2012 Vice A D Jose Retired 
on 30.06.2012

2 10

Nisha K
Kakkodi Grama 
Panchayat
Kozhikode

01.04.1979
25200 -
54000 01.06.2015

Vice V Lalitha Retired 
on 31.05.2015

3 11

Satheesh Babu
Nadapuram 
Grama 
Panchayat
Kozhikode

01.12.1977 25200 -
54000

29.04.2018 Vice Dileep left Dept on 
28.04.2018

4 12

Balan Vayaleri
Azhiyur Grama 
Panchayat
Kozhikode

26.05.1963
25200 -
54000 01.05.2018

Vice Sethumadhavan T 
K Retired on 
30.04.2018

5 12 A

Bijoy Chandran 
R
Pattambi 
Municipality
Palakkad

27.05.1977 25200 -
54000

01.06.2018 Vice Sreedharan A M 
Retired on 31.05.2018

6 13

Sameer V
Peruvayal 
Grama 
Panchayat
Kozhikode

07.05.1981 25200 -
54000

01.05.2019 Vice Saindheen C 
retired on 30.04.2019

7 14

Aboobacker M
Mannarkkad 
Municipality 
Palakkad

09.02.1974
25200 -
54000 01.06.2019

Vice Balan Vayaleri 
Retired on 31.05.2019

8 15

Suresh T K
Balussery 
Grama 
Panchayat
Kozhikode

25.01.1969 25200 -
54000

25.02.2020 Vice Bijoy Chandran R 
Left Dept on 24.02.2020
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